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RESUMO 

 

Mascena, K. M. C. (2017). Distribuição de valor para stakeholders e desempenho financeiro 

corporativo (Tese de Doutorado). Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

O objetivo principal da tese é investigar a relação entre a distribuição de valor para os 

stakeholders e o desempenho financeiro corporativo. O estudo foi realizado em uma amostra 

de 62 empresas que responderam o questionário do Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE) da Bolsa de Valores B3 – Brasil, Bolsa Balcão em 2011, 2012 e 2013. A distribuição 

de valor para stakeholders foi mensurada pelo questionário ISE e a variável de desempenho 

financeiro pelo retorno sobre o ativo (ROA). As hipóteses foram testadas por modelos de 

regressão para dados em painel. Os resultados revelaram uma relação positiva entre 

distribuição de valor para stakeholders e o desempenho financeiro das empresas. Os achados 

da pesquisa suportaram a hipótese de que o valor relacional está mais associado ao 

desempenho financeiro que o valor transacional. Os resultados também mostraram que o 

equilíbrio na distribuição de valor incremental entre stakeholders primários está associado 

ao desempenho financeiro corporativo. Concluiu-se que distribuição de valor relacional e o 

equilíbrio na distribuição de valor incremental para os stakeholders primários podem levar a 

empresa a obter vantagens competitivas que levam a um desempenho superior. A 

contribuição da pesquisa consiste na classificação do valor incremental como uma 

ferramenta de análise da estratégia de distribuição de valor para stakeholders, que envolve o 

balanceamento dos interesses e a priorização de stakeholders. A pesquisa também contribui 

para evidenciar a importância do valor relacional para a obtenção de vantagens competitivas 

e desempenho financeiro superior.  

 

Palavras-chave: Stakeholder. Desempenho organizacional. Valor. Sustentabilidade. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Mascena, K. M. C. (2017). Value distribution to stakeholders and corporate financial 

performance (Tese de Doutorado). Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

The main purpose of this thesis is to investigate the relationship between value distribution 

to stakeholders and corporate financial performance. The sample is composed by 62 

companies that answered the questionnaire of the Corporate Sustainabity Index (ISE) of the 

Brazilian Stock Exchange B3 - Brasil, Bolsa Balcão in 2011, 2012 and 2013. The value 

distribution to stakeholders was measured by the ISE questionnaire and the financial 

performance variable was the return on assets (ROA). The hypotheses were tested by panel 

data regression models. The results revealed a positive relationship between value 

distribution to stakeholders and financial performance. The findings supported the 

hypothesis that relational value is more associated with financial performance than 

transactional value. The results also showed that the equilibrium in the incremental value 

distribution among primary stakeholders is associated with the corporate financial 

performance. It was concluded that the distribution of relational value and the balance in the 

distribution of incremental value to the primary stakeholders can lead the company to obtain 

competitive advantages and superior performance. The research contribution consists in the 

classification of the incremental value as a tool to analyze the value distribution strategy for 

stakeholders, which involves balancing interests and stakeholder prioritization. The research 

also contributes to highlight the importance of relational value to obtain competitive 

advantage and superior financial performance.  

 

Keywords: Stakeholder. Organizational performance. Value. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A teoria dos stakeholders tem se desenvolvido no campo da estratégia empresarial, 

principalmente a partir da obra de Freeman (1984), intitulada Strategic Management: A 

Stakeholder Approach. O termo stakeholder pode ser definido como grupos ou indivíduos 

que podem afetar ou são afetados pela organização (Freeman, 1984). Esses grupos são 

funcionários, acionistas, clientes, fornecedores, comunidade, governo, ambientalistas, e 

outros grupos de interesse. A discussão na literatura sobre o tema desenvolveu-se em torno 

da proposição de que a empresa tem o dever de coordenar os interesses dos stakeholders, a 

fim de engajá-los e motivá-los a manter seu relacionamento com a empresa, pois sem eles a 

empresa não poderia sobreviver. Alguns críticos apontam essa abordagem como prejudicial 

para o foco da organização em seu sucesso financeiro e competitividade. Por outro lado, 

defensores da teoria dos stakeholders argumentam que o relacionamento com os 

stakeholders pode ser fonte de vantagem competitiva para a empresa. 

Em sua evolução, a teoria dos stakeholders apontou diferentes questões para a gestão 

empresarial: como identificar e classificar os stakeholders, como analisar os seus interesses, 

quais stakeholders priorizar, quais estratégias de tratamento dos stakeholders, quais práticas 

de engajamento, entre outros tópicos. Essa discussão permeou a gestão das empresas, como 

pode ser observado nos relatórios anuais, que reportam mapas de stakeholders, matrizes de 

priorização e práticas de engajamento.  

Recentemente, autores proeminentes preocupam-se com a criação e distribuição de 

valor para stakeholders. Este tema é tratado nas obras de Freeman (2010); Harrison, Bosse e 

Phillips (2010); Harrison e Bosse (2013); Garcia-Castro e Aguilera (2015); Tantalo e Priem 

(2016); Bridoux e Stoelhorst (2016); Lieberman, Garcia‐Castro e Balasubramanian (2017), 

em sua maioria estudos teóricos, indicando que essa discussão está na fronteira do 

conhecimento sobre a gestão de stakeholders. 

O conceito valor pode ter diferentes usos na literatura de administração. Nos estudos 

de estratégia é considerado como característica de um recurso que é fonte de vantagem 

competitiva; na literatura de marketing, como inovações e diferenciais de produtos, serviços 

e experiências oferecidos aos consumidores; na literatura de operações, tem importância nos 

estudos de cadeias globais de valor; e na literatura de sustentabilidade, nos estudos de 
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criação de valor compartilhado pela interação entre empresa e sociedade. Na área de 

economia e finanças, a criação de valor está na capacidade da empresa em gerar um retorno 

dos investimentos maior que o custo do financiamento. 

Essa tese considera o conceito de valor conforme tratado na teoria dos stakeholders. 

No campo da teoria dos stakeholders, Harrison e Wicks (2013, p.100) definem valor como 

aquilo que o stakeholder recebe da empresa e que é valioso (worth) para ele. Nesse sentido, 

valor distribuído para os stakeholders pode ser, por exemplo, salário e possibilidades de 

crescimento para funcionários, produtos de qualidade e serviços pós-venda para clientes, 

pedidos regulares e estratégias conjuntas com fornecedores, entre outros. 

 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

 

O valor é criado pela interação da empresa com seus stakeholders (Freeman, 2010). 

No ambiente dos negócios, as trocas entre a organização e seus stakeholders geram ganhos 

que são apropriados pelos diversos stakeholders criando um ambiente de criação e 

distribuição de valor para stakeholders. Segundo Harrisson e Bosse (2013), porque a criação 

e distribuição são processos inseparáveis, as medidas contábeis são insuficientes para 

mensurar esses processos. 

Além disso, criação e distribuição de valor para os stakeholders é um tema complexo 

e muitas questões relacionadas ao tema são recomendadas como interesses de pesquisa, 

como por exemplo, o que significa valor para os diferentes stakeholders? Como valor pode 

ser medido a partir de múltiplas perspectivas dos stakeholders? Que tipos de valor devem 

ser incluídos quando os gestores estão tomando decisões? Quais são os princípios 

orientadores da distribuição de valor para stakeholders? (Harrison, Freeman, & Abreu, 

2015). Outros pontos ainda não consolidados são as relações de apropriação de valor entre 

múltiplos stakeholders (Garcia-Castro & Aguilera, 2015) e como a criação e distribuição de 

valor pode ser mensurada (Harrison et al., 2010; Harrison & Bosse, 2013; Harrison et al., 

2015).  

A distribuição de valor incremental para os stakeholders é uma perspectiva de 

análise da criação e alocação de valor. O valor incremental consiste na variação do valor 

criado e distribuído de um período para outro e pode ser uma alternativa de mensuração do 
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valor, considerando a dificuldade de se mensurar utilizando os critérios de disposição para 

pagar e custos de oportunidade (Garcia-Castro & Aguilera, 2015). O pressuposto subjacente 

desse critério é de que o aumento do valor global criado entre dois períodos de tempo deve 

ser igual à soma dos aumentos no valor apropriado pelos vários stakeholders no mesmo 

período.  

Garcia-Castro e Aguilera (2015) acrescentam que o valor incremental pode ser 

positivo, negativo ou zero. Em termos de apropriação de valor, quando o incremento do 

valor total é positivo, alguns stakeholders podem apropriar mais valor que outros. Por outro 

lado, quando o incremento do valor total é negativo, alguns stakeholders podem sofrer 

maiores perdas que outros. Uma questão que, segundo Garcia-Castro e Aguilera (2015), 

deveria ser explorada é como o valor apropriado por um stakeholder afeta a distribuição de 

valor para os outros stakeholders, considerando a empresa como um todo. Nesse sentido, há 

uma lacuna a ser explorada em relação a como a distribuição de valor é considerada no 

relacionamento da empresa com múltiplos stakeholders. 

O valor distribuído aos stakeholders com a finalidade de atender suas demandas e 

preferências é uma forma de atraí-los e mantê-los no relacionamento com a organização. 

Essa distribuição tem a capacidade de gerar uma reciprocidade positiva, ou seja, quando o 

stakeholder percebe que a empresa faz mais que o mínimo necessário para mantê-lo pode vir 

a ter mais comprometimento e fidelidade com a empresa e contribuir mais para a criação de 

valor. Por outro lado, essa reciprocidade pode ser negativa, ou seja, quando o stakeholder 

percebe que o tratamento não é justo pode deixar de contribuir com a empresa. A 

reciprocidade positiva do stakeholder, portanto, pode levar a uma maior criação de valor e a 

obtenção de vantagens competitivas pela organização (Harrison et al., 2010).  

A distribuição de valor para stakeholders ainda envolve questões pouco exploradas 

ou contraditórias na teoria dos stakeholders. Poucas evidências existem de que tipos de valor 

podem gerar mais vantagens competitivas, ou quais tipos de distribuição de valor que podem 

resultar em maior impacto no desempenho organizacional. Os defensores da teoria dos 

stakeholders podem posicionar-se de formas opostas. Em uma perspectiva, defende-se que 

os stakeholders com mais poder tem maior capacidade de apropriação de renda e podem ser 

priorizados na distribuição de valor. Outra perspectiva defende que deve-se evitar situações 

de trade-offs e buscar de forma simultânea equilibrar os interesses dos stakeholders. A 

contradição das proposições teóricas e a carência de evidências empíricas sobre esses pontos 

fundamentam o problema de pesquisa dessa tese. 
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Considerando-se o contexto apresentado, a pergunta que norteia essa pesquisa é: 

Quais tipos de distribuição de valor para stakeholders estão mais associados ao desempenho 

financeiro superior? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

O objetivo principal da pesquisa é investigar a relação entre a distribuição de valor 

para stakeholders e o desempenho financeiro organizacional. 

 

Os objetivos específicos são: 

 

i. Mensurar o valor distribuído aos stakeholders primários; 

ii. Investigar a relação entre distribuição de valor para stakeholders e desempenho 

financeiro; 

iii. Analisar a relação entre os tipos de valor para stakeholders e o desempenho 

financeiro; 

iv. Analisar a relação entre os tipos de distribuição de valor incremental para 

stakeholders e o desempenho financeiro. 

 

 

 

1.3 Delimitação da pesquisa 

 

 

A pesquisa foi realizada em empresas no Brasil em uma perspectiva longitudinal. 

Para analisar a distribuição de valor incremental, é necessário mensurar a diferença de valor 

criado entre períodos. Em função disso, será analisada a distribuição de valor nos anos de 

2011, 2012 e 2013.  

Para mensurar a distribuição de valor incremental entre os stakeholders serão 

analisadas as empresas que responderam ao questionário do Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) da B3 – Brasil, Bolsa Balcão (fusão entre a BM&FBOVESPA e a Cetip). 
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O questionário ISE foi elaborado pela primeira vez no ano de 2005 e, desde então, 

anualmente é aprimorado e enviado às empresas elegíveis para compor a carteira ISE. As 

empresas que respondem ao questionário devem também apresentar documentos para 

comprovar a veracidade das respostas, o que torna o instrumento uma confiável fonte de 

dados para análise da distribuição de valor para stakeholders. 

 

 

1.4 Justificativa da pesquisa 

 

 

Os gestores tem a responsabilidade de promover tanto a criação de valor quanto a 

distribuição de valor para os stakeholders por meio da gestão de seus stakeholders (Harrison 

& Bosse, 2013). Todas as empresas fazem a gestão de stakeholders, pois essa gestão está 

inserida nas operações da empresa (compra, produção, venda, distribuição etc.). Com isso, a 

teoria dos stakeholders tem uma natureza prática (Harrison et al., 2015). No entanto, ainda 

há um gap em como a teoria pode apresentar ferramentas para a gestão estratégica das 

organizações (Tantalo & Priem, 2016). 

Portanto, a pesquisa justifica-se porque a distribuição de valor para stakeholders 

ainda é uma questão em aberto, onde contribuições nesse tema são importantes para o 

avanço das pesquisas e para o aprimoramento de ferramentas de gestão das empresas. De 

forma mais específica, essa pesquisa é relevante para o avanço do conhecimento sobre a 

distribuição de valor para os stakeholders ao longo do tempo. 

A tese apresenta novas contribuições aos estudos de valor por apresentar as 

diferenças entre os tipos de valor distribuído aos stakeholders, contribuindo para a lacuna na 

mensuração de valor para stakeholders. Também apresenta avanços nos estudos de criação e 

apropriação de valor para stakeholders (Garcia-Castro & Aguilera, 2015; Lieberman, 

Garcia‐Castro, & Balasubramanian, 2017) por definir tipos de distribuição de valor 

incremental que permitem a comparação da distribuição de valor entre os stakeholders 

primários e por incluir variáveis que não são apenas econômicas e monetárias, mas variáveis 

relacionais que são importantes para a análise do valor para stakeholders. 

A pesquisa também se justifica, pois embora possam ser encontrados na literatura 

diversos estudos que analisam a relação entre desempenho social corporativo (ou 
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desempenho para com os stakeholders) e desempenho financeiro, não está consolidado 

como o investimento em questões relacionadas aos stakeholders pode contribuir para o 

sucesso da empresa e não tornar-se apenas um fator de custo. Buscar novas explicações e 

formas de relação com o desempenho financeiro pode cooperar com a literatura e apresentar 

novas contribuições gerenciais. 

 

 

1.5 Estrutura da tese 

 

 

A tese está estruturada em seis capítulos. O Capítulo 1 apresenta a introdução do 

estudo, abordando o problema, a questão de pesquisa, o objetivo geral e objetivos 

específicos, a justificativa e a delimitação do estudo. O Capítulo 2 apresenta a 

fundamentação teórica da pesquisa, abordando a teoria dos stakeholders, com ênfase na 

discussão sobre criação e distribuição de valor para stakeholders. O Capítulo 3 apresenta as 

hipóteses da pesquisa formuladas para fundamentar as relações propostas. 

O Capítulo 4 apresenta a metodologia da pesquisa, com a definição da amostra, da 

coleta e tratamento dos dados, das variáveis da pesquisa e dos procedimentos para análise de 

dados. O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos com a análise descritiva das variáveis, o 

resultado da relação entre valor para stakeholders e desempenho financeiro e entre 

distribuição de valor incremental e desempenho financeiro. O Capítulo 6 apresenta as 

conclusões da pesquisa quanto aos resultados obtidos, as contribuições e limitações da 

pesquisa, e as sugestões para estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O referencial teórico da tese está ancorado na teoria dos stakeholders e aborda os 

principais conceitos e modelos relacionados ao fenômeno da distribuição de valor para 

stakeholders. Inicialmente, são apresentados conceitos e discussões que formam a base da 

teoria dos stakeholders. Após esta discussão, é desenvolvido o conceito de valor para 

stakeholders e como as questões que envolvem a criação e distribuição de valor são 

discutidas na teoria. O capítulo finaliza-se com a discussão sobre desempenho social 

corporativo e desempenho financeiro corporativo e sobre distribuição de valor para 

stakeholders e desempenho financeiro. 

 

 

2.1 Teoria dos stakeholders 

 

 

A literatura da teoria dos stakeholders, a partir da década de 80, preocupava-se com 

o conflito de interesses entre shareholders e stakeholders. Em sua obra, Freeman (1984) 

questiona a primazia do shareholder (owners ou acionistas e investidores), ao questionar se 

gestores deveriam preocupar-se apenas com os interesses dos acionistas ou se deveriam 

considerar os interesses dos demais stakeholders.  

Essa discussão é desenvolvida em obra posterior de Evan e Freeman (1993), que 

propõem que a função-objetivo da firma deveria ser a de servir como um veículo para a 

coordenação dos interesses dos stakeholders. Ao empregar o termo coordenação, os autores 

não deixam claros critérios de priorização, mas rejeitam a primazia do acionista como 

proposto pela função-objetivo da teoria da firma. 

Posicionando-se de forma crítica à função-objetivo de Evan e Freeman (1993), 

Jensen (2001) afirma que a empresa deve ter foco em apenas um objetivo, e não em 

múltiplos objetivos, e esse objetivo único seria a maximização do valor da empresa, que por 

sua vez maximizaria o bem-estar social. Para o autor, ter múltiplos objetivos, conforme 

alega ser sugerido pela teoria dos stakeholders, significa não ter objetivos. Nesse sentido, 

Sundaram e Inkpen (2004) acrescentam que a função-objetivo de maximização de valor dos 
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acionistas oferece metas e critérios de decisão para os gestores na formulação e 

implementação da estratégia corporativa e incentiva os gestores a assumirem riscos. 

Em contrapartida, na perspectiva dos stakeholders, a visão associada à teoria da 

firma falha ao enfatizar apenas um stakeholder: o acionista. Outras críticas também apontam 

que os gestores têm dever fiduciário com a corporação e não com os acionistas (Beaucamp 

& Bowie, 2001). 

Embora haja contraposição entre as duas teorias, Jensen (2001) propõe uma 

abordagem de convergência. O autor reconhece que a empresa não alcançará a maximização 

do seu valor se não levar em conta os interesses dos stakeholders, e então sugere a 

enlightened stakeholder theory. Segundo essa proposta, a empresa deverá preocupar-se com 

o atendimento dos interesses dos stakeholders, porém, sua função-objetivo ainda seria a 

maximização do valor de longo prazo da empresa, sendo também o critério adotado para 

tomada de decisão em casos de interesses conflitantes. 

Com o avanço das discussões sobre a teoria dos stakeholders, Freeman, Harrison, 

Wicks, Parmar e Colle (2010, p.4) afirmam que a teoria dos stakeholders tem sido 

desenvolvida para tratar dos problemas da criação e comércio de valor; da ética do 

capitalismo; e do mindset gerencial. O primeiro problema, da criação e comércio de valor, 

refere-se a como as empresas atuam em um ambiente turbulento onde há diferenças nas 

relações de negócios em função da nacionalidade, do setor de atuação e do contexto social 

das empresas. A teoria tenta avançar no sentido de como criar valor dentro de princípios 

éticos. Quanto ao segundo problema, da ética do capitalismo, os teóricos alertam sobre os 

efeitos negativos do capitalismo, que tornou-se o principal sistema onde ocorre a criação e 

comércio de valor no mundo. A discussão está na conscientização de todos os efeitos do 

capitalismo, tanto positivos quanto negativos, pelos gestores e na não separação entre 

negócios e ética. O terceiro problema do mindset gerencial decorre dos demais problemas, 

ou seja, como gestores tomam decisões colocando negócios e ética em conjunto.  

Os problemas citados por Freeman et al. (2010) evocam a discussão da visão 

shareholders vs. visão stakeholders. Ou seja, a ideia de que a ética e responsabilidade nos 

negócios não é uma fonte de altos custos, mas um princípio que deve nortear os negócios e 

possibilitar a criação de valor para a empresa e seus stakeholders. Para Freeman et al. 

(2010), entender a gestão como um relacionamento entre indivíduos e grupos é um caminho 

para lidar com os três problemas. 
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Harrison et al. (2015) descrevem a teoria dos stakeholders como prática, eficiente, 

eficaz e ética. A teoria tem uma visão prática, pois todas as empresas devem gerir seu 

relacionamento com os stakeholders; é eficiente porque os stakeholders bem tratados 

retribuem com comportamentos e ações positivas para com a empresa; é eficaz porque 

aproveita a energia dos stakeholders para atingir os objetivos da empresa; e ética devido aos 

princípios considerados pela teoria para a gestão. Os autores enfatizam também que a teoria 

dos stakeholders não é o mesmo que teoria de responsabilidade social corporativa (CSR), ou 

seja, “é uma teoria de gestão baseada no tratamento moral dos stakeholders e não uma teoria 

moral que também pode ser relevante para a gestão” (Harrison et al., 2015, p.860). 

Embora a teoria dos stakeholders tenha seus defensores, ela também é criticada por 

teóricos que questionam, inclusive, se ela tem méritos para ser chamada de teoria. Essa 

discussão, embora relevante, não será incorporada na tese, que ancora-se nas pesquisas que 

defendem a teoria dos stakeholders. Porém, algumas críticas são citadas neste trabalho: 

aquelas mencionadas por Phillips (2003a) ao discutir os limites da teoria dos stakeholders. 

 

 

2.1.1 Limites da teoria dos stakeholders 

 

 

Phillips (2003a) cita quatro limites da teoria dos stakeholders e Phillips, Freeman e 

Wicks (2003) afirmam que esses limites são as quatro principais críticas à teoria. Freeman et 

al. (2010) afirmaram alguns anos após as publicações em 2003 que os quatro limites ainda 

permaneciam. 

O primeiro limite ou crítica à teoria é que ela trata-se de um pretexto para o 

comportamento oportunista dos gestores, devido aos critérios de tomada de decisão não 

objetivos ao rejeitar a função-objetivo de maximização da riqueza dos acionistas. Os 

principais argumentos sobre esse limite estão nas obras de Jensen (2001), Marcoux (2000) e 

Sternberg (2000) (Phillips et al., 2003). 

O segundo limite ou crítica é que a teoria não fornece uma função-objetiva 

suficientemente específica para a corporação. A principal crítica é que coordenar os 

interesses dos stakeholders significa ter múltiplos objetivos, o que é equivalente a não ter 

objetivos (Jensen, 2001). 
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O terceiro limite ou crítica é que a teoria não fornece um método para distribuição de 

recursos entre os stakeholders, sendo Marcoux (2000) o principal autor que levanta essa 

crítica. Phillips (2003a), por sua vez, defende que a teoria apresenta um método que seria o 

da meritocracia, ou seja, distribuir os recursos (outputs) considerando as contribuições de 

cada stakeholder (inputs). Porém, o referido autor ressalta que mensurar as contribuições 

dos stakeholders não é fácil, o que leva cada gestor a buscar uma melhor maneira de 

distribuir os recursos entre os stakeholders. 

O quarto limite ou critica é a interpretação de que todos os stakeholders devem 

receber tratamento igualitário (Gioia, 1999; Marcoux, 2000; Sternberg, 2000). Em resposta à 

crítica, Phillips et al. (2003) sugerem o critério da meritocracia para analisar quais 

stakeholders devem ser priorizados e também apontam que a classificação dos stakeholders 

em relação a sua legitimidade normativa e derivativa (Phillips, 2003a) é uma forma de 

considerar quem deve receber maior atenção da organização. 

O terceiro e quarto limites ou críticas à teoria dos stakeholders estão mais alinhados 

ao tema dessa tese: a falta de um método para distribuição de recursos entre os stakeholders 

e a interpretação inadequada de que todos os stakeholders devem receber tratamento 

igualitário. 

 

 

2.1.2 Dimensão instrumental da teoria dos stakeholders 

 

 

Para Donaldson e Preston (1995), a teoria dos stakeholders desenvolveu-se nas 

dimensões descritiva, normativa e instrumental. Na dimensão descritiva, a teoria busca 

descrever e explicar características das organizações e seus relacionamentos com os 

stakeholders. Na dimensão normativa, a teoria ressalta que todos os stakeholders têm 

interesses com valor intrínseco, e que a atenção a esses interesses não pode ser considerada 

como um meio para atingir um fim, mas deve ser considerada como um fim em si mesmo 

(Donaldson & Preston, 1995). 

Na dimensão instrumental, a teoria ressalta que a atenção simultânea aos interesses 

legítimos de todos os stakeholders relevantes deve ser considerada pela organização para 

definir estruturas, políticas e tomar decisões (Donaldson & Preston, 1995). Defendendo 

também a visão instrumental da teoria, Jones (1995) afirma que as relações da organização 



25 

 

com seus stakeholders devem basear-se na confiança e na cooperação mútua, pois isto 

resultaria em criação de vantagens competitivas para a organização. 

Outras obras adotam a abordagem da dimensão instrumental da teoria, conforme 

afirmam Friedman e Miles (2006). Os autores segmentam essas obras como centradas na 

organização (Freeman, 1984; Clarkson, 1995; Jones, 1995; Mitchell, Agle, & Wood, 1997; 

Rowley, 1997); centradas no stakeholder (Frooman, 1999; Rowley & Moldoveanu, 2003); e 

centradas no relacionamento entre a organização e seus stakeholders (Hill & Jones, 1992; 

Friedman & Miles, 2002). Essa tese enquadra-se na dimensão instrumental da teoria, e na 

perspectiva centrada na organização. 

 

 

2.1.3 Classificação de stakeholders 

 

 

Os stakeholders são classificados nessa pesquisa como primários ou secundários e 

como internos ou externos. A classificação de stakeholders como primários ou secundários é 

proposta por Clarkson (1995), que define stakeholders como “indivíduos ou grupos que 

possuem ou reivindicam propriedade, direitos ou interesses em uma corporação”. Essas 

reivindicações são resultantes do relacionamento estabelecido com os stakeholders ou das 

ações tomadas pela empresa em relação a eles (Clarkson, 1995, p.106).  

Os stakeholders primários são: acionistas e investidores, empregados, clientes, 

fornecedores, governo e comunidades. Os stakeholders secundários são aqueles que 

influenciam ou afetam, ou são influenciados ou afetados pela corporação, mas não possuem 

relação direta com ela (Clarkson, 1995). O autor classifica a mídia e os grupos de interesse 

como stakeholders secundários, pois apesar de não serem essenciais para a sobrevivência da 

organização, podem exercer influência na percepção que os stakeholders primários têm da 

empresa. 

Outro tipo de classificação é de stakeholders internos ou externos. Os internos são os 

funcionários e os acionistas e os externos são os demais stakeholders. Coff (1999) 

argumenta que os stakeholders internos têm mais acesso à informação, habilidades críticas 

para geração de renda, um alto custo de reposição, elevado poder de barganha e capacidade 

de apropriação de renda da organização. Os stakeholders internos podem ter mais 

capacidade de ter seus interesses atendidos (Mascena, Fischmann, & Boaventura, 2018). 
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Além disso, os stakeholders internos, funcionários e acionistas, têm comportamentos 

e atitudes diretamente associados ao maior desempenho financeiro da empresa (Hansen et 

al., 2011). Os stakeholders externos, dependendo da estratégia da empresa, também podem 

se tornar mais próximos da gestão, através de relações de parceria. As estratégias de 

parcerias com clientes e fornecedores podem fortalecer um relacionamento de 

interdependência com a organização e tornar o stakeholder mais “interno” (Harrison & St. 

John, 1996). 

 

 

2.1.4 Gestão de stakeholders 

 

 

A teoria dos stakeholders tem uma visão prática, pois todas as empresas devem gerir 

seu relacionamento com os stakeholders (Harrison et al., 2015). Nota-se que os limites da 

teoria apresentados referem-se a problemas relacionados à gestão. Portanto, o conceito de 

gestão de stakeholders é relevante para essa pesquisa. 

A gestão de stakeholders (stakeholder management) refere-se à necessidade da 

organização de gerenciar os relacionamentos com seus stakeholders (Freeman, 1984).  

Freeman (1984) classifica a gestão de stakeholders em três níveis: (1) Racional: 

identificação de quem são os stakeholders e qual a sua posição (stake); (2) Processual: 

compreensão de quais processos organizacionais estão envolvidos nos relacionamentos com 

os stakeholders, e a relação desses processos com o nível racional; (3) Transacional: 

negociações e barganhas da organização com os stakeholders, e sua relação com os dois 

níveis anteriores. O referido autor define stakeholder management capability como a 

habilidade da organização de trabalhar os três níveis em conjunto. 

O processo de gestão estratégica também é abordado por Freeman (1984), que o 

segmenta em três etapas: direção, formulação e implementação estratégica. Na direção 

estratégica, alinha-se questões sociais e éticas à definição do negócio, considerando quem 

são os stakeholders e quais são seus stakes, além de considerar os valores éticos e o contexto 

social das organizações. Na formulação estratégica, o autor propõe seis etapas: análise do 

comportamento dos stakeholders; explicação do comportamento dos stakeholders; análise 

de coalizão (comportamentos ou interesses em comum entre os stakeholders); 

desenvolvimento de estratégicas genéricas; programas específicos para stakeholders; e 
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programas estratégicos integrativos. Por fim, a implementação envolve a alocação de 

recursos, o monitoramento e a definição de scores para mensurar o desempenho com cada 

stakeholder e com todo o conjunto de stakeholders (Freeman, 1984). 

O processo de gestão estratégica de Freeman (1984) é semelhante ao processo 

estratégico clássico discutido na literatura de estratégia, colocando mais ênfase nos 

interesses dos stakeholders e em como atendê-los em conjunto. 

Em obra posterior, Freeman, Harrison e Wicks (2007) adotam o termo gestão para 

stakeholders (managing for stakeholders) para diferenciar do termo gestão de stakeholders 

(stakeholder management). A gestão para stakeholders, segundo os autores, envolve a 

alocação de valor e de influência na tomada de decisão para os stakeholders primários. A 

etapa de implementação estratégica da gestão de stakeholders (stakeholder management), 

bem como os conceitos propostos para a gestão para stakeholders (managing for 

stakeholders) estão alinhados ao tema da tese. 

 

 

2.1.5 Priorização de stakeholders 

 

 

A priorização de stakeholders é discutida por Freeman (1984, p.159), ainda que de 

forma implícita, ao afirmar que os recursos devem ser direcionados aos stakeholders mais 

importantes, ou seja, aqueles que são vitais para o sucesso futuro da empresa. Freeman 

(1999, p.234) também afirma que, independente do objetivo da firma, a gestão eficiente 

deve gerenciar as relações que são importantes. 

Abordando o tema de forma mais ampla, Phillips (2003a, p.160) afirma que uma 

questão que historicamente atormenta a teoria dos stakeholders refere-se a como os gestores 

alocam tempo, atenção, capacidade e outros recursos escassos entre os stakeholders. 

Segundo o autor, no entanto, a priorização pode ser interpretada de diferentes maneiras. 

Entende-se que existem duas principais interpretações para a priorização de 

stakeholders (Mascena, Kim, Fischmann, & Corrêa, 2015). Na primeira interpretação, o 

stakeholder priorizado é aquele que é percebido pelo gestor como mais importante. Na 

segunda interpretação, o stakeholder priorizado é aquele que recebe mais recursos da 

empresa. Os estudos sobre priorização podem ser classificados nessas duas perspectivas e 
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diferentes autores propuseram definições de priorização e variáveis relacionadas, conforme 

apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Contribuição dos estudos de priorização de stakeholders 

Saliência 

A priorização do stakeholder pode ser entendida pela saliência, que é 

resultante da combinação de três atributos: poder, legitimidade e urgência do 

stakeholder (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). 

Poder 
O poder do stakeholder afeta a percepção dos gestores do grau de importância 

do stakeholder (Frooman, 2010; Chigona, Roode, Nabeel, & Pinnock, 2010).  

Legitimidade 

As demandas dos stakeholders com legitimidade normativa devem ser 

priorizadas em relação aos stakeholders com legitimidade derivativa 

(Phillips, 2003b).  

Influência 
A influência do stakeholder na organização afeta a percepção dos gestores do 

grau de importância do stakeholder (Chigona et al., 2010; Pedersen, 2011). 

Estratégia da empresa 

A percepção da importância do stakeholder é influenciada pela estratégia da 

empresa em relação ao meio-ambiente (Henriques & Sadorsky, 1999; Buysse 

& Verbeke, 2003). 

Contribuição do 

stakeholder 

O nível de atendimento pode considerar a contribuição do stakeholder para a 

empresa (Phillips, 2003b; Cameron, Crawley, Feng, & Lin, 2011).  

Função-objetivo da 

empresa 

Se a empresa adota a função objetivo da teoria dos stakeholders, mesmo que 

os acionistas não sejam atendidos, os demais stakeholders são atendidos 

(Boaventura, Cardoso, Silva, & Silva, 2009). 

Pressão do stakeholder 

A percepção da importância do stakeholder moderada pela pressão do 

stakeholder para o atendimento de suas demandas relacionadas ao meio-

ambiente, influencia o atendimento dos interesses dos stakeholders (Murillo-

Luna; Garces-Ayerbe; Rivera-Torres, 2008; Vazquez-Brust, Liston-Heyes, 

Plaza-Úbeda, & Burgos-Jiménez, 2010). 

Fonte: Mascena et al., 2015, p.54. 

 

As variáveis consideradas como relacionadas à interpretação de priorização como 

percepção de importância são a saliência, o poder, a legitimidade, a influência do 

stakeholder e a estratégia da empresa, que no artigo citado é a estratégia ambiental. As 

variáveis consideradas como relacionadas à interpretação de priorização como atendimento 

dos interesses dos stakeholders são a contribuição do stakeholder e a função objetivo da 

empresa. Outros estudos contribuem ao enfatizar que a pressão que o stakeholder exerce na 

empresa influenciada pela percepção da importância do stakeholder pode afetar o nível de 

atendimento de seus interesses. 

Dentre os modelos e conceitos de priorização, o mais citado é o de Mitchell et al. 

(1997), denominado de saliência dos stakeholders. A saliência é definida como o “grau em 

que os gestores dão prioridade às reivindicações concorrentes dos stakeholders” (Mitchell et 

al., 1997, p.854). Segundo os autores, os stakeholders podem ser identificados a partir de 

três atributos: (1) o poder dos stakeholders de influenciar a organização, (2) a legitimidade 
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da relação do stakeholder com a organização, e (3) a urgência das reivindicações do 

stakeholder na organização. Dessa forma, a saliência do stakeholder está positivamente 

relacionada com a percepção gerencial da presença dos três atributos. 

Mitchell et al. (1997) desenvolveram uma classificação a partir desses três atributos. 

Inicialmente, os stakeholders que possuem apenas um atributo, são chamados de 

stakeholders latentes; aqueles que possuem dois atributos são os stakeholders expectantes; 

os que possuem os três atributos são os stakeholders definitivos. Segundo o modelo, os 

gestores possuem claramente o dever de atender e priorizar os interesses dos stakeholders 

definitivos, ou seja, aqueles que possuem poder, legitimidade e urgência. 

O modelo de saliência é considerado na perspectiva da priorização como percepção 

de importância do stakeholder. Quanto à perspectiva da priorização como atendimento dos 

interesses dos stakeholders, considera-se que atender os interesses dos stakeholders é o 

mesmo que distribuir valor para os stakeholders, como tratado no estudo de Tantalo e Priem 

(2016). 

Ao tratar de priorização e criação de valor, Freeman (2010) apresenta uma 

abordagem crítica, argumentando que houve um foco demasiado dos teóricos no embate 

entre a visão de stakeholders e a visão de shareholders. Para o autor, a principal 

contribuição da teoria dos stakeholders não é propor diferentes teorias da firma, e sim, a 

combinação dos interesses dos stakeholders. 

O argumento de Freeman (2010) é que, vendo a organização como um nexo de 

contratos, surge a indagação do que seria um contrato justo. Dessa forma, a ética empresarial 

passou a rejeitar a visão de shareholders e adotar a visão dos stakeholders como um meio de 

trazer ética e justiça aos negócios. Porém, a rejeição à priorização dos shareholders trouxe à 

tona a busca por outros critérios de priorização, que levou ao foco de se gerir trade-offs entre 

os stakeholders. Embora Freeman (2010) não cite esse exemplo em seu ensaio, considera-se 

que o modelo de saliência de stakeholders de Mitchell et al. (1997) seja uma das tentativas 

na busca de estabelecer regras para a empresa lidar com trade-offs entre stakeholders. 

Freeman (2010) continua seu argumento enfatizando que, para os economistas, 

sempre irão existir trade-offs, exemplificando com a metáfora de que aumentar a produção 

de laranjas sempre trará consequências à produção de maçãs. Os trade-offs são incorporados 

às funções utilidade dos consumidores e dos produtores. Porém, no dia-a-dia dos negócios, 
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os gestores precisam lidar com diferentes demandas ao mesmo tempo, buscando atender às 

demandas de múltiplos stakeholders para que todos tenham ganhos (Freeman, 2010, p.8). 

Para o referido autor, enquanto os gestores estiverem pensando em trade-offs eles 

estarão criando mais trade-offs ao invés de criarem situações de ganha-ganha. Portanto, o 

mindset da gestão para stakeholders deveria ser o de “no trade-offs”. O argumento de 

Freeman (2010) é que os stakeholders têm interesses comuns; os gestores tem a 

responsabilidade de criar tanto valor quanto possível para os stakeholders; e os stakeholders 

“tem nomes, rostos e filhos”. Os argumentos referem-se ao valor intrínseco do stakeholder e 

à humanização dos negócios. O autor também coloca que a imaginação limitada e a pressão 

do tempo torna a perspectiva de trade-offs mais fácil, porém não é a que levaria à criação de 

valor. 

 

 

2.2 Valor para stakeholders 

 

 

Valor é um importante conceito nos estudos de estratégia (Garcia Castro & Aguilera, 

2015). Diferente de outras teorias no campo da estratégia, para a teoria dos stakeholders, a 

criação de valor está inserida no relacionamento entre organização e seus stakeholders 

(Schneider & Sachs, 2017). Segundo Freeman (2010), a definição de negócios refere-se a 

como stakeholders e gestores interagem e criam valor.  

Enfatizando a criação de valor e a forma como ela é mensurada, Harrison e Wicks 

(2013) criticam a abordagem tradicional de mensurar criação de valor apenas pelo aspecto 

econômico. Os autores tentam ampliar o conceito de valor, como algo que seja valioso para 

o stakeholder, seja ele medido em termos monetários ou não. A utilidade é definida pelos 

autores como o valor que o stakeholder recebe e que realmente tem mérito para o 

stakeholder. A função utilidade do stakeholder expressa suas preferências para determinados 

tipos de valor. Segundo Harrison et al. (2010), a função utilidade é composta por fatores ou 

fontes de utilidade e pelo peso que o stakeholder atribui a cada fator. Os stakeholders têm 

funções utilidade multiatributo, ou seja, os stakeholders têm uma série de preferências 

quanto aos recursos que desejam obter da organização e tipo de tratamento que desejam 

receber, que são consideradas fontes de utilidade.  
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Fontes de utilidade, também chamadas de drivers de valor (Tantalo & Priem, 2016), 

são consideradas nessa pesquisa conforme a definição de Harrison e Wicks (2013), como 

aquilo que o stakeholder recebe da empresa e que é valioso (worth) para ele. Ou seja, valor é 

aquilo que tem utilidade para o stakeholder. Tantalo e Priem (2016) e Sarturi et al. (2015) 

fizeram o levantamento do que seriam essas fontes de utilidade. De forma semelhante, 

Harrison e Wicks (2013) e Surroca et al. (2013) levantaram métricas que também descrevem 

fontes de utilidade para os stakeholders primários.  

As fontes de utilidade levantadas pelos autores são listadas para os cinco 

stakeholders primários analisados: funcionário, cliente, fornecedor, comunidade e acionista. 

O Quadro 2 apresenta fontes de utilidade para os funcionários. 

 

Quadro 2 - Valor para funcionários 

Referências Fontes de utilidade para o stakeholder funcionário 

Drivers de Valor/Fontes de 

Utilidade (Tantalo & Priem, 

2016) 

Salário e Benefícios; Responsabilidade social corporativa; Políticas 

de qualidade de vida; Justiça percebida no ambiente de trabalho; 

Características do trabalho e variabilidade de habilidades. 

Recursos tangíveis e 

intangíveis (Sarturi et al., 2015) 

Salários mais altos; Compensação com ações; Ambiente de 

trabalho agradável; Bem-estar. 

Categorias para mensurar 

felicidade e bem-estar 

(Harrison & Wicks, 2013) 

Vários componentes do contrato de trabalho (por ex., salários, 

benefícios); Políticas de promoção / mobilidade; Equidade 

percebida nos processos de tomada de decisão; Tratamento 

percebido (isto é, respeito, inclusividade); Autenticidade percebida 

(ou seja, o que a empresa diz, faz); Coerência entre os valores 

declarados e os realizados (ou seja, honestidade); O desempenho 

ambiental da empresa; Posição / desempenho da empresa em 

outras questões sociais; Além disso, medidas objetivas, como 

rotatividade, ações legais. 

Políticas e princípios/ 

Procedimentos gerenciais 

(Surroca et al., 2013) 

Programas específicos de treinamento. Políticas formais sobre 

horas de trabalho e salários. Programas específicos sobre 

diversidade, trabalho / vida, incentivos, pesquisas de satisfação. 

Responsabilidade do nível do conselho. Políticas formais sobre 

saúde, segurança, diversidade, liberdade de associação, trabalho 

infantil, trabalho forçado. 

Fonte: Tantalo & Priem, 2016; Sarturi et al., 2015; Harrison & Wicks, 2013; Surroca et al., 2013. 

 

Os autores apresentam diversas fontes de utilidade para os funcionários. Alguns 

pontos em comum entre os autores são que os funcionários se interessam por salários e 

benefícios (Tantalo & Priem, 2016; Sarturi et al., 2015; Harrison & Wicks, 2013; Surroca et 

al., 2013); qualidade de vida e bem-estar (Tantalo & Priem, 2016; Sarturi et al., 2015; 

Surroca et al., 2013); tratamento justo, respeito e inclusão (Tantalo & Priem, 2016; Harrison 

& Wicks, 2013; Surroca et al., 2013). As iniciativas de reter e incentivar os funcionários 
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apresentadas pelos autores são importantes para avaliar se a empresa entrega valor e tem um 

bom desempenho para com os funcionários. 

O Quadro 3 apresenta fontes de utilidade para os clientes. 

 

Quadro 3 - Valor para cliente 

Referências Fontes de utilidade para o stakeholder cliente 

Drivers de Valor/Fontes de 

Utilidade (Tantalo & Priem, 

2016) 

Preço do produto; Acessibilidade – tempo necessário para comprar 

o produto; Responsabilidade ambiental e produto “ecofriendly”; 

Valor percebido; Tempo necessário para dominar o uso do novo 

produto; Qualidade percebida. 

Recursos tangíveis e 

intangíveis (Sarturi et al., 2015) 

Produtos com qualidade e funcionalidade; Serviços. 

Categorias para mensurar 

felicidade e bem-estar 

(Harrison & Wicks, 2013) 

Tratamento percebido durante as transações (ou seja, respeito, 

justiça); Autenticidade percebida (ou seja, o que a empresa diz, 

faz); Desempenho ambiental da empresa; Posição / desempenho da 

empresa em outras questões sociais; Características do produto / 

serviço; Além disso, medidas objetivas, como repetição de 

negócios, ações legais. 

Políticas e princípios/ 

Procedimentos gerenciais 

(Surroca et al., 2013) 

Segurança do produto; Programas específicos de qualidade, 

satisfação do cliente; Responsabilidade do Conselho por questões 

de clientes; Práticas de marketing. 

Fonte: Tantalo & Priem, 2016; Sarturi et al., 2015; Harrison & Wicks, 2013; Surroca et al., 2013. 

 

As fontes de utilidade para os clientes estão relacionadas a características do produto 

ou serviço (Tantalo & Priem, 2016; Sarturi et al., 2015; Harrison & Wicks, 2013; Surroca et 

al., 2013); qualidade (Tantalo & Priem, 2016; Sarturi et al., 2015; Surroca et al., 2013); 

respeito e tratamento justo (Harrison & Wicks, 2013); satisfação (Surroca et al., 2013); entre 

outros. O valor distribuído a clientes podem ser avaliados por esses aspectos e outros que 

busquem fidelizar os clientes, atrair novos ou aumentar a predisposição de pagamento de um 

preço premium pelo produto ou serviço oferecido pela empresa. 

O Quadro 4 apresenta fontes de utilidade para o fornecedor. 

 

Quadro 4 - Valor para fornecedor 

Referências Fontes de utilidade para o stakeholder fornecedor 

Drivers de Valor/Fontes de 

Utilidade (Tantalo & Priem, 

2016) 

Tamanho e processo de pedidos; Relacionamento de longo prazo; 

Preço recebido; Hábito e condições de pagamento do cliente; 

Imagem e reputação do cliente; Possibilidade de venda cruzada e 

potencial de continuidade dos negócios. 

Recursos tangíveis e 

intangíveis (Sarturi et al., 2015) 

Relacionamento estável e duradouro. 
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Referências Fontes de utilidade para o stakeholder fornecedor 

Categorias para mensurar 

felicidade e bem-estar 

(Harrison & Wicks, 2013) 

Tratamento percebido durante as transações (ou seja, respeito, 

justiça); Desempenho ambiental da firma; Posição / desempenho 

da empresa em outras questões sociais; Natureza dos pagamentos 

(ou seja, tamanho, velocidade); Além disso, medidas objetivas, 

como longevidade, disponibilidade de fornecedores. 

Políticas e princípios/ 

Procedimentos gerenciais 

(Surroca et al., 2013) 

Sistema de monitoramento; Responsabilidade do nível do conselho 

para fornecedores. Programas de conscientização de fornecedores. 

Políticas formais sobre saúde, segurança, horário de trabalho, 

salários, liberdade de associação, trabalho infantil / forçado e 

discriminação aplicada aos fornecedores. 

Fonte: Tantalo & Priem, 2016; Sarturi et al., 2015; Harrison & Wicks, 2013; Surroca et al., 2013. 

 

Os autores incluem como fontes de utilidade para os fornecedores volume de 

transações (Tantalo & Priem, 2016; Harrison & Wicks, 2013); relacionamento estável 

Tantalo & Priem, 2016; Sarturi et al., 2015; Harrison & Wicks, 2013); conscientização e 

monitoramento (Surroca et al., 2013). É destacada a importância de fontes de utilidades que 

levem a um relacionamento de parceria com os fornecedores, possibilitando o 

desenvolvimento de estratégias em conjunto para a melhoria do produto ou serviço. 

O Quadro 5 apresenta fontes de utilidade para a comunidade. 

 

Quadro 5 - Valor para comunidade 

Referências Fontes de utilidade para o stakeholder comunidade 

Drivers de Valor/Fontes de 

Utilidade (Tantalo & Priem, 

2016) 

Externalidades ligadas ao negócio (e.g. ruído ou poluição do ar). 

Número e tipos de empregos criados; Impostos pagos; 

Infraestrutura de apoio; Clusters Locais. 

Recursos tangíveis e 

intangíveis (Sarturi et al., 2015) 

Programas sociais; Saúde física, conforto e conveniência; Proteção 

às tradições culturais. 

Categorias para mensurar 

felicidade e bem-estar 

(Harrison & Wicks, 2013) 

Percepção da integridade da empresa; Impacto percebido na 

comunidade / meio ambiente (por líderes comunitários ou 

percepções gerais). Além disso, dados objetivos sobre o número de 

encontros positivos / negativos, serviço comunitário, contribuições 

de caridade e infraestrutura. 

Políticas e princípios/ 

Procedimentos gerenciais 

(Surroca et al., 2013) 

Estrutura específica da organização. Programas específicos de 

voluntariado, engajamento da comunidade e consultoria. Política 

formal sobre envolvimento da comunidade ou direitos humanos. 

Guia de operações em países sensíveis. 
Fonte: Tantalo & Priem, 2016; Sarturi et al., 2015; Harrison & Wicks, 2013; Surroca et al., 2013. 

 

Segundo os autores, o valor para a comunidade pode ser considerado por iniciativas 

de contribuições para a infraestrutura local (Tantalo & Priem, 2016; Sarturi et al., 2015; 

Harrison & Wicks, 2013; Surroca et al., 2013); contribuições sociais (Sarturi et al., 2015; 

Harrison & Wicks, 2013; Surroca et al., 2013); impacto percebido (Harrison & Wicks, 

2013); engajamento com a comunidade (Surroca et al., 2013); entre outros. As ações com a 
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comunidade buscam reduzir o impacto causado pelas operações da empresa e estabelecer 

um relacionamento positivo com a comunidade. 

O Quadro 6 apresenta fontes de utilidade para o acionista. 

 

Quadro 6 - Valor para acionista 

Referências Fontes de utilidade para o stakeholder acionista 

Drivers de Valor/Fontes de 

Utilidade (Tantalo & Priem, 

2016) 

Risco do negócio; Retorno esperado; Horizonte temporal de 

investimento; Responsabilidade social corporativa. 

Recursos tangíveis e 

intangíveis (Sarturi et al., 2015) 

Dividendos; Valor de mercado. 

Categorias para mensurar 

felicidade e bem-estar 

(Harrison & Wicks, 2013) 

Retornos financeiros; Percepção de risco de investimento. Dados 

objetivos sobre retornos e riscos. Estrutura e políticas de 

governança; Divulgação de informações / transparência; 

Desempenho ambiental da empresa; Posição / desempenho da 

empresa em outras questões sociais. 
Políticas e princípios/ 

Procedimentos gerenciais 

(Surroca et al., 2013) 

Princípios de governança corporativa. Avaliação de desempenho 

dos executivos. Independência do conselho. Independência dos 

comitês de auditoria / compensação / nomeação. 
Fonte: Tantalo & Priem, 2016; Sarturi et al., 2015; Harrison & Wicks, 2013; Surroca et al., 2013. 

 

As fontes de utilidade para os acionistas estão relacionadas ao retorno e risco do 

negócio (Tantalo & Priem, 2016; Harrison & Wicks, 2013); estruturas e características da 

governança corporativa (Harrison & Wicks, 2013; Surroca et al., 2013); disclosure e 

transparência (Harrison & Wicks, 2013); desempenho socioambiental e responsabilidade 

social (Tantalo & Priem, 2016; Harrison & Wicks, 2013). Os autores levantam fontes de 

utilidade que não referem-se apenas a aspectos financeiros da empresa, mas também 

questões éticas e sociais que são de interesse de acionistas e investidores. 

Embora considerar interesses comuns dentro de um grupo de stakeholders seja 

amplamente aceito na teoria dos stakeholders, há também a perspectiva de que existem 

diferenças dentro dos grupos. Por exemplo, os funcionários podem ter diferentes fontes de 

utilidade: um grupo de funcionários pode ser mais motivado por valores tangíveis enquanto 

outro grupo de funcionários de uma mesma organização pode ser mais motivado por valores 

intangíveis, ou outro exemplo, um grupo de funcionários pode atribuir peso maior a uma 

fonte de utilidade, enquanto outro grupo pode atribuir peso menor ou desconsiderar a mesma 

utilidade. Uma importante contribuição nessa discussão é o estudo de Bridoux e Stoelhorst 

(2014), que trata de motivações individuais dos stakeholders. 

Além disso, Garriga (2014) ressalta que valor é um conceito subjetivo e 

multifacetado. Segundo a autora, os stakeholders têm diferentes interesses e 
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relacionamentos com a empresa e, para atender esses interesses, a empresa precisa criar 

valor. Nesse sentido, a compreensão do que é valor e como ele pode ser criado depende da 

relação de cada organização com seus stakeholders (Schneider & Sachs, 2017). Garriga 

(2014) acrescenta que embora os interesses dos stakeholders sejam diferentes, eles estão 

interconectados, o que demanda um esforço conjunto para criação de valor. 

 

 

2.2.1 Tipos de valor para stakeholders 

 

 

Valor para stakeholders pode ser classificado por diferentes tipologias. Podem ser 

relacionais ou transacionais, tangíveis ou intangíveis, valor de uso ou de troca, intrínseco ou 

extrínseco, objetivo ou subjetivo. 

Valor transacional refere-se a questões monetárias e contratuais estabelecidas; e 

valor relacional refere-se aos demais aspectos do relacionamento entre a empresa e os 

stakeholders. A perspectiva relacional inclui o processo de identificação e estabelecimento, 

manutenção, aprimoramento e, quando necessário, de finalização de relacionamentos com 

stakeholders para que os objetivos de todas as partes sejam atendidos (Grönroos, 1997).  

Valores tangíveis referem-se a custo, tempo e qualidade, enquanto valores 

intangíveis podem ser ativos ou habilidades, e estão relacionados a direitos, contratos, 

processos, relações, imagem e reputação (Harrison et al., 2010; Tantalo & Priem, 2016). Por 

sua vez, Sarturi et al. (2015) consideram recursos tangíveis como aqueles mensurados em 

termos monetários, e os intangíveis como não monetários.  

Valor de troca envolve aspectos financeiros e bens; e valor de uso refere-se a 

processos, compromissos, políticas e procedimentos (Bowman & Ambrosini, 2000). O valor 

de uso é baseado em uma avaliação subjetiva de quanto vale um item para um indivíduo em 

particular, portanto não pode ser perceptível para outros e pode variar de zero para valor 

quase infinito (Harrison & Wicks, 2013). 

As classificações de valor intrínseco ou extrínseco, objetivo ou subjetivo também são 

consideradas por Harrison e Wicks (2013). O valor intrínseco é uma característica inerente 

de um item, enquanto o valor extrínseco está em sua utilidade como um meio para atingir 

outro bem. Itens com valor intrínseco tem valor em si mesmos. O valor subjetivo se refere à 
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avaliação de um indivíduo relacionada a suas preferências pessoais, enquanto o valor 

objetivo se refere a uma norma em um nível de análise superior, como uma norma universal, 

um valor social (Harrison & Wicks, 2013). 

Será adotada nessa pesquisa a classificação de valor relacional e valor transacional, 

pois segundo Bridoux e Stoelhorst (2016), é uma classificação considerada na teoria dos 

stakeholders como um dos aspectos que envolvem a criação de valor. 

 

 

2.2.2 Valor relacional e valor transacional 

 

 

Bridoux e Stoelhorst (2016) afirmam que os teóricos da literatura de stakeholders 

argumentam que a abordagem relacional de gestão de stakeholders pode contribuir mais 

com o bem-estar social do que a abordagem transacional. Os autores argumentam que essa 

dicotomia pode ser ampliada com base em modelos relacionais que envolvem as motivações 

individuais dos stakeholders. Enfatizam também a proposição de que quando a criação de 

valor envolve alta interdependência de tarefas e resultados, as relações baseadas em valor 

transacional podem prejudicar a criação do bem-estar social (Bridoux & Stoelhorst, 2016). 

Na perspectiva do marketing, valor relacional refere-se ao processo de estabelecer e 

manter relações com os consumidores, enquanto o valor transacional refere-se à troca de 

bens ou serviços por um valor monetário (Grönroos, 1997). Essa perspectiva também é 

ampliada para os demais stakeholders, dado que a empresa pode estabelecer 

relacionamentos com os demais stakeholders e também trocas envolvendo recursos 

financeiros ou físicos. 

O valor relacional é definido então como processos e políticas que promovem o 

relacionamento entre a empresa e os stakeholders. Por sua vez, o valor transacional é 

definido como as relações contratuais de troca entre a empresa e os stakeholders.  

 

 

2.3 Criação e distribuição de valor para stakeholders 
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A teoria dos stakeholders preocupa-se com a criação de valor (Freeman et al., 2010) 

e a distribuição de valor (Harrison et al., 2010). Esses dois processos (criação e distribuição) 

estão interligados e são também considerados como inseparáveis (Harrison et al., 2010). O 

valor total gerado por uma empresa deve incluir o valor capturado por seus stakeholders 

(Garcia Castro & Aguilera, 2015), podendo ser mensurado pela soma da utilidade criada 

para os stakeholders (Harrison & Wicks, 2013). 

A criação de valor na empresa pode ser considerada como consequência do seu 

conhecimento sobre a função utilidade de seus stakeholders (Harrison et al., 2010). Ao 

conhecer, os gestores tem o desafio de atender as diferentes funções utilidades de seus 

stakeholders sem que o atendimento a um gere insatisfação ao outro (Tantalo & Priem, 

2016), ou seja, gerir os stakeholders de acordo com a abordagem de não trade-offs (Freeman 

et al., 2010). Essa gestão é também considerada como um “super-investimento”, pois os 

stakeholders devem receber mais que o mínimo para continuar participando da empresa 

(Freeman et al., 2007). Porém, esse “super-investimento” tem como consequência a afiliação 

e retenção do stakeholder, que contribuirá mais com a empresa, desenvolvendo-se uma 

relação de ganha-ganha (Harrison et al., 2010).  

Nessa perspectiva, o link entre a criação e a distribuição de valor é a reciprocidade 

(Harrison & Bosse, 2013). Os autores reforçam esta ideia defendendo que:  

Pessoas retribuem à forma como eles são tratados, retornando um tratamento 

semelhante. Confiabilidade leva a mais confiabilidade. Compartilhamento de 

informações valiosas encoraja o compartilhamento de informações valiosas. 

Generosidade leva a um retorno de generosidade. Se os stakeholders acreditam 

que uma empresa está fornecendo mais valor do que é obrigada a fornecer, então 

provavelmente eles irão retribuir. Para os funcionários, pode significar trabalhar 

mais ou compartilhar informações valiosas com o empregador; para os clientes, 

pode gerar lealdade e aumento da demanda; para os fornecedores (incluindo 

fornecedores de capital financeiro), pode significar melhores condições; e para a 

comunidade, pode significar um maior apoio a projetos de expansão (Harrison & 

Bosse, 2013, p.315). 

 

O ciclo de criação e distribuição é considerado nos modelos teóricos dos autores que 

defendem essa abordagem. Muitas publicações nesse campo são estudos teóricos, e os 

autores destacam o desafio de se mensurar criação e distribuição de valor para stakeholders. 

Segundo Harrison e Bosse (2013), porque a criação e distribuição são processos 

inseparáveis, as medidas contábeis são insuficientes para mensurar esses processos. 

Portanto, a operacionalização dos modelos de criação e distribuição de valor para 

stakeholders ainda são um desafio. Torna-se importante para o avanço do conhecimento 

sobre criação e distribuição de valor o entendimento dos modelos já publicados, destacando-
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se os estudos de Harrison et al. (2010), Harrison e Bosse (2013), Garcia Castro e Aguilera 

(2015), Retolaza, San-Jose e Ruíz-Roqueñi (2016), Tantalo e Priem (2016), Bridoux e 

Stoelhorst (2016), e Schneider e Sachs (2017). As subseções a seguir descrevem esses 

modelos. 

 

 

2.3.1 Modelo de gestão para stakeholders e criação de valor 

 

 

Harrison et al. (2010) propuseram um modelo de criação e distribuição de valor para 

stakeholders baseado nos princípios da gestão para stakeholders de Freeman et al. (2007), 

ou seja, na alocação de valor e influência no processo decisório aos stakeholders. O modelo 

de Harrison et al. (2010) considera os stakeholders mais envolvidos nas operações e 

objetivos da empresa, também chamados de stakeholders primários. Segundo o modelo, um 

relacionamento com os stakeholders baseado na confiança, tratamento justo, reciprocidade e 

envolvimento no processo decisório leva ao conhecimento sobre a função utilidade dos 

stakeholders. O conhecimento sobre a função utilidade dos stakeholders envolve tanto o 

conhecimento dos fatores de utilidade (que podem ser considerados também como os 

drivers de valor dos stakeholders), quanto o conhecimento dos pesos que eles atribuem a 

cada fator. Esse conhecimento da função utilidade só é possível com um relacionamento 

baseado em confiança, pois, segundo os autores, os stakeholders apenas compartilharão 

informações relevantes sobre as suas preferências e expectativas se confiarem que a empresa 

não irá usar essas informações para explorar suas vulnerabilidades. 

O conhecimento sobre a função utilidade dos stakeholders pode gerar vantagens para 

empresa, como o crescimento da demanda e da eficiência; a inovação e a habilidade de lidar 

com eventos inesperados (Harrison et al., 2010). A empresa pode usar dessas vantagens para 

criar valor excedente, que é distribuído de forma justa para os stakeholders, levando a um 

ciclo de criação e distribuição de valor. O modelo de Harrison et al. (2010) é sintetizado na 

Figura 1. 

O modelo de gestão para stakeholders e valor de Harrison et al. (2010), é construído 

com base em alguns pressupostos. Entende-se que os autores adotam sete principais 

pressupostos. O primeiro é que a teoria dos stakeholders defendida por Freeman (1984) e 

outros seguidores baseia-se na lógica de mercado eficiente, em que uma empresa com fins 
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lucrativos que atendem seus stakeholders apenas com fins altruístas não podem prosperar ou 

sobreviver. Esta lógica está inserida na visão instrumental da teoria, em que a gestão de 

stakeholders deve gerar vantagens competitivas e criação de valor para a empresa e seus 

stakeholders. Embora adotem essa base instrumental, os autores não rejeitam os princípios 

normativos. Ou seja, adotam ambos os argumentos: o pressuposto de que a gestão para 

stakeholders pode decorrer da visão normativa de que o tratamento justo dos stakeholders é 

o correto a ser feito, e também pode decorrer da visão instrumental de que esse tratamento 

pode gerar vantagens competitivas. 

 

Figura 1 - Gestão para stakeholders e criação de valor 

 

 

Fonte: Harrison et al., 2010, p.62. 

 

O terceiro pressuposto de Harrison et al. (2010)  é que a empresa que gerencia para 

stakeholders deve alocar mais valor do que o necessário para simplesmente manter a sua 

participação na empresa. O quarto pressuposto é que a empresa que gerencia para 

stakeholders tem um conhecimento mínimo dos drivers de valor e da função utilidade dos 

seus stakeholders. O quinto argumento é que a gestão para stakeholders é contrária à gestão 

por arms-length, que é baseada em poder, negociação e luta por interesses. Nesse tipo de 

gestão, o poder é a base para a distribuição de valor e para a influência no processo 

decisório. O sexto pressuposto é que a gestão para stakeholders nem sempre vai resultar em 
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criação de valor, se houver um investimento excedente, o ganho pode não superar os custos. 

O último pressuposto é que nem todas as vantagens competitivas sustentáveis são 

decorrentes da gestão para stakeholders. 

Os autores reconhecem algumas limitações da aplicação de seu modelo. As 

limitações são: a incapacidade de mensurar o valor criado através de medidas contábeis; a 

incapacidade de traduzir o conhecimento das funções utilidade em oportunidades de criação 

de valor; a mensuração do valor criado ao longo do tempo no curto prazo; e o potencial 

comportamento oportunista dos envolvidos. 

 

 

2.3.2 Modelo de alocação de valor para stakeholders 

 

 

Em publicação posterior ao modelo discutido na subseção anterior, Harrison e Bosse 

(2013) preocupam-se com os limites para a alocação de valor para stakeholders. O problema 

decorre da crítica de que a gestão de stakeholders sugere que tanto valor seja alocado para 

os stakeholders ao ponto de sacrificar a rentabilidade da empresa.  

No modelo discutido anteriormente, Harrison et al. (2010) adotam o pressuposto de 

que a empresa que gerencia para stakeholders deve alocar mais valor do que o necessário 

para simplesmente manter a sua participação na empresa. Por outro lado, também 

consideram o pressuposto de que a gestão para stakeholders nem sempre vai resultar em 

criação de valor, pois se houver um investimento excedente, o ganho obtido pode não 

superar os custos. Harrison e Bosse (2013), portanto, abordam esse problema apresentando 

um modelo de alocação de valor para stakeholders. 

Para entender o problema da super alocação de valor ou sub alocação de valor, os 

autores usam o conceito de reciprocidade. Para os autores, a reciprocidade é o link entre 

criação e distribuição de valor, pois os stakeholders percebendo que recebem alto valor 

tenderão a recompensar oferecendo alto valor para a empresa. Então segundo esta lógica, 

para criar mais valor a empresa deve distribuir mais valor (reciprocidade positiva). E 

consequentemente, se a empresa distribui pouco, receberá pouco em troca (reciprocidade 

negativa). Portanto, para ter uma reciprocidade positiva dos stakeholders, a empresa precisa 

alocar mais que o mínimo esperado pelo stakeholder. Harrison e Bosse (2013) apontam que 

o limite mínimo de valor corresponde ao custo de oportunidade do stakeholder. Ou seja, se o 
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stakeholder recebe um valor maior que o seu custo de oportunidade ele tenderá a adotar um 

comportamento baseado na reciprocidade positiva. 

Porém esse valor adicional, tanto tangível quanto intangível, gera altos custos. Se o 

valor criado pela empresa não exceder os altos custos ela terá seu desempenho 

comprometido. Harrison e Bosse (2013) reconhecem que é difícil mensurar quando isto 

acontece, mas apontam que o problema pode ser percebido quando a empresa atende tanto a 

um stakeholder que não sobram recursos para atender outros, ou até mesmo para realizar as 

atividades da empresa, como pesquisa e desenvolvimento, produção, distribuição e outras. 

Harrison e Bosse (2013) sugerem então que a alocação de valor deve ser eficiente 

para que gere reciprocidade positiva sem afetar negativamente o desempenho da empresa. 

Para determinar a alocação de valor, o modelo proposto pelos autores é composto por duas 

variáveis: o poder e a importância estratégica do stakeholder. Poder refere-se à capacidade 

do stakeholder de prejudicar a empresa no alcance de seus objetivos de criação de valor, 

retirando seus recursos ou suporte. Essa variável é importante, pois o poder dá ao 

stakeholder alta capacidade de apropriar valor da empresa. Importância estratégica refere-se 

à habilidade do stakeholder de contribuir para tornar a empresa mais competitiva. Essa 

variável é relevante, pois a importância estratégica do stakeholder faz com que o 

relacionamento com ele leve a uma maior criação de valor. O modelo de Harrison e Bosse 

(2013) é apresentado na Figura 2. 

O segundo quadrante são os stakeholders com baixo poder e alta importância 

estratégica, denominados de high-priority stakeholders. Pode ocorrer sub alocação para 

esses stakeholders, pois o baixo pode torná-lo menos saliente para os gestores. Porém, 

deveriam receber atenção devido sua alta importância estratégica (Harrison & Bosse, 2013). 

O terceiro quadrante são os stakeholders com alto poder e baixa importância 

estratégica, denominados de moderate-priority stakeholders. Para esses tipos de 

stakeholders os gestores devem buscar um equilíbrio, pois eles tendem a capturar muito 

valor devido ao poder, mas não são importantes para a competitividade. Porém, sua 

capacidade de prejudicar a empresa faz com que eles sejam considerados pela gestão 

(Harrison & Bosse, 2013). 

 

 

 



42 

 

Figura 2 - Alocação de valor para stakeholders 
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Alto Baixo 

Alto 

Highest-priority Stakeholders   

- Probabilidade de alocar pouco? Não.  

Esses stakeholders são bem posicionados 

para apropriar valor da empresa, portanto os 

gestores provavelmente não irão sub alocar 

recursos para eles. 

- Probabilidade de alocar muito? Provável.  

No entanto, devido a importância 

estratégica desses stakeholders, o valor 

criado com a super alocação atenua, em 

certa medida, potenciais perdas. 

Moderate-priority Stakeholders  

- Probabilidade de alocar pouco?  

Provável.  

É necessário um equilíbrio cuidadoso. 

Alocar recursos com base no que é 

necessário para limitar os possíveis danos 

à empresa. 

- Probabilidade de alocar muito? Sim.  

O poder desses stakeholders significa que 

eles podem extrair mais valor do que 

contribuir no processo de criação de valor. 

Baixo 

High-priority Stakeholders  

- Probabilidade de alocar pouco?  Sim.  

Os gestores podem sub-alocar recursos a 

partir de uma perspectiva de otimização de 

valor, a menos que esses stakeholders 

tenham prioridade deliberada. 

- Probabilidade de alocar muito? 

Improvável. 

Low-priority Stakeholders 

- Probabilidade de alocar pouco?  Não.  

Não em uma perspectiva de otimização de 

valor.  

 

- Probabilidade de alocar muito? Não 

 

 

Fonte: Harrison e Bosse, 2013, p. 319. 

 

O último quadrante são os stakeholders com baixo poder e baixa importância 

estratégica, denominados de low-priority stakeholders. O baixo poder faz com que eles não 

consigam capturar muito valor da empresa e a baixa importância estratégica significa que 

são menos propensos a adotar comportamento de reciprocidade positiva, que aumenta o 

valor criado pela empresa. Com isso, são stakeholders com alocação de valor adequada 

(Harrison & Bosse, 2013). 

 

 

2.3.3 Modelo de criação e apropriação de valor para stakeholders 

 

 

A proposta de Garcia Castro e Aguilera (2015) envolve a criação de valor e a 

apropriação de valor pelos stakeholders como processos integrados, que os autores chamam 

de stakeholder value creation-appropriation (VCA). A proposta de criação e apropriação de 

valor é ampliada a partir do modelo de Brandenburger e Stuart (1996), que tem como 

critérios de análise o custo de oportunidade e a disposição a pagar e incluem o valor 
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apropriado pela empresa, pelo fornecedor e pelo comprador. O modelo é ampliado por 

Garcia Castro e Aguilera (2015), que incluem a apropriação de valor por outros 

stakeholders. 

Garcia Castro e Aguilera (2015) também propõem uma forma alternativa de 

mensurar valor, dado a dificuldade de mensurar pela disposição a pagar e custo de 

oportunidade do stakeholder. A mensuração proposta é o valor incremental, adotada nessa 

pesquisa, em que a mensuração consiste na diferença do valor criado e apropriado de um 

período para outro. Para os referidos autores, “o pressuposto subjacente é que o aumento do 

valor total criado entre dois períodos de tempo deve ser igual à soma dos aumentos no valor 

apropriado pelos vários stakeholders no mesmo período” (Garcia Castro & Aguilera, 2015, 

p.139). Para os autores, os conceitos de valor, renda e ganhos podem ser usados como 

equivalentes. 

Considerando o valor incremental como forma de mensuração, os autores propõem 

uma taxonomia que amplia a visão de que todo valor criado é apropriado, resultando em um 

jogo de soma zero. Os autores apresentam uma taxonomia em que há jogos de soma zero, 

positiva ou neutra. E acrescentam o conceito de elasticidade de VCA para tratar da 

associação entre o valor apropriado pelo stakeholder e o valor criado no período. O modelo 

dos autores é apresentado na Figura 3. 

No modelo dos autores é explicada a elasticidade VCA em diferentes tipos de jogos, 

exemplificando trade-offs entre dois stakeholders internos: funcionários (L) e acionistas (K). 

Quando há jogo de soma positiva ou negativa e a VCA é elástica, os stakeholders 

compartilham ganhos (I) ou perdas (IV); se a VCA é neutra, apenas um stakeholder absorve 

os ganhos (II) ou as perdas (V), enquanto o outro se mantém neutro; e se a VCA é inelástica, 

há uma apropriação de valor, ou seja, enquanto um obtém ganhos o outro sofre perdas (III e 

VI). Nos jogos de soma zero, não há aumento ou redução do valor total criado (VII).  

O modelo VCA é desenvolvido no estudo de Lieberman, Balasubramanian e 

Garcia‐Castro (2017), que acrescentam a definição de ganho econômico como a variação do 

valor econômico total criado por uma empresa de um período para o outro. Os autores usam 

a perspectiva do valor incremental focado no valor econômico criado e apropriado. 

Em outro estudo publicado pelos autores, Lieberman, Garcia‐Castro e 

Balasubramanian (2017) analisam os ganhos econômicos na indústria aérea norte-americana 

e na indústria automotiva global. 
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Figura 3 - Apropriação e criação de valor 
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Fonte: Adaptado de Garcia Castro e Aguilera, 2015, p.141. 

 

A análise na indústria aérea norte-americana incluiu as sete maiores companhias 

durante três décadas, de 1980 a 2010. Foram utilizados dados econômico-financeiros e o 

indicador de revenue passenger miles (RPM). Lieberman, Garcia‐Castro e Balasubramanian 

(2017) constataram que o valor criado pelas companhias aéreas foi majoritariamente 

direcionado aos clientes. Os autores concluíram que os ganhos econômicos para os clientes 

externos eram homogêneos para todas as empresas da indústria, enquanto os ganhos 

econômicos para stakeholders internos eram heterogêneos em função da indústria, ou seja, 

estavam associados à características específicas de cada empresa. Um importante argumento 

dos autores quanto à indústria aérea, é que o desempenho inferior das empresas não ocorreu 

porque elas não criavam valor, mas porque grande parte do valor criado foi apropriado pelos 

clientes. 

A indústria automotiva também foi analisada pelos autores, que consideraram o 

desempenho das empresas General Motors - GM (EUA), Toyota e Nissan (Japão). Os 
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ganhos econômicos também foram mensurados por variáveis obtidas nas demonstrações 

contábeis, sendo que o fornecedor não foi incluído devido à falta de informações 

disponíveis. Os autores constataram que a GM não criou valor econômico incremental, mas 

transferiu valor dos acionistas para os funcionários e clientes, pois o valor incremental para 

os acionistas foram negativos enquanto dos funcionários e clientes foram positivos. De 

forma semelhante, Nissan e Toyota também geraram incrementos positivos para acionistas e 

clientes. Lieberman, Garcia‐Castro e Balasubramanian (2017) concluem que apesar de a GM 

não ter obtido bom desempenho no período, os funcionários obtiveram ganhos devido às 

negociações realizadas em seu favor. 

Portanto, Lieberman, Garcia‐Castro e Balasubramanian (2017) contribuem para a 

literatura do modelo VCA fornecendo condições para sua aplicação empírica por meio do 

cálculo do valor incremental utilizando ganhos econômicos. Os autores também destacam 

que os estudos revelaram que os acionistas apropriaram a menor fração dos ganhos obtidos 

nas indústrias analisadas, portanto, é importante uma análise de criação de valor que não 

inclua apenas os acionistas, mas os demais stakeholders.  

O modelo VCA é descritivo e tem o foco na mensuração do valor criado, não 

evidenciando os motivos pelos quais as empresas têm melhor ou pior desempenho e porque 

alguns stakeholders se apropriam de mais valor do que outros (Lieberman, Garcia‐Castro, & 

Balasubramanian, 2017). No entanto, é ressaltado pela sua contribuição na mensuração de 

valor e é desenvolvido em três publicações no Strategic Management Journal: Garcia Castro 

e Aguilera (2015), Lieberman, Garcia‐Castro e Balasubramanian (2017), Lieberman, 

Balasubramanian e Garcia‐Castro (2017). 

 

 

2.3.4 Modelo de mensuração do valor social 

 

 

O modelo de mensuração do valor social é desenvolvido nos estudos de Retolaza, 

San-Jose e Ruíz-Roqueñi (2016), de San-Jose e Retolaza (2016) e em outras publicações dos 

autores que propõem uma metodologia de mensuração do valor gerado pela organização 

para os stakeholders. Os autores argumentam que toda organização gera um valor 

econômico e um valor social. O valor econômico pode ser mensurado e avaliado por meio 
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de informações econômico-financeiras, porém o valor social carece de um método de 

mensuração. 

A proposta de um modelo de mensuração do valor social visa contribuir com a 

avaliação dos impactos causados nos stakeholders, a geração de medidas comparáveis e 

gerenciáveis, e a avaliação de gastos e resultados obtidos pela criação de valor para 

stakeholders. O modelo de mensuração é fundamentado na teoria dos stakeholders, na 

action research, na perspectiva fenomenológica e na lógica fuzzy (San-Jose & Retolaza, 

2016). 

O modelo proposto por Retolaza et al. (2016) considera que o valor social deve ser 

avaliado pelo ponto de vista dos stakeholders da organização. O valor social pode ser 

percebido exclusivamente por um stakeholder ou pode ser um valor compartilhado por 

vários grupos de interesse. Portanto, para a aplicação da metodologia de mensuração de 

valor social é necessário inicialmente elaborar um mapa de stakeholders da organização. Ao 

identificar os stakeholders, a empresa terá uma relação daqueles para quem o valor está 

sendo criado e que podem identificar as variáveis de valor social. 

Após identificar os stakeholders, realizam-se entrevistas em profundidade para 

relacionar qual o valor que está sendo gerado. As variáveis de valor identificadas devem ser 

detalhadas na forma de indicadores. Segundo San-Jose e Retolaza (2016, p.60), as variáveis 

e indicadores de valor geralmente podem ser agrupadas em três tipos: “valor econômico com 

impacto social, retorno socioeconômico e valor social específico para os stakeholders”. 

O valor econômico com impacto social pode ser medido pelo Cash Value Added 

Statement (CVAS), no qual o cálculo considera como valor econômico gerado: vendas 

líquidas, investimentos financeiros e vendas de ativo. O valor econômico distribuído 

consiste em: gastos com fornecedores, pagamentos aos funcionários, aos provedores de 

capital próprio e externo, investimentos sociais e pagamentos de impostos (San-Jose & 

Retolaza, 2016). O retorno socioeconômico é calculado pela relação de custo benefício 

envolvendo a administração pública, ou seja, a diferença entre o valor econômico distribuído 

ao governo (ex. impostos) e o valor econômico efetuado pelo governo (ex. subsídios) (San-

Jose & Retolaza, 2016). 

O valor social específico para os stakeholders refere-se ao valor não econômico 

distribuído. É um valor que é percebido apenas por um grupo de stakeholder específico, 
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dificilmente sendo compartilhado por outros grupos. O Quadro 7 apresenta o processo de 

mensuração do valor social específico proposto pelos autores. 

 

Quadro 7 – Processo de monetização do valor social 

Fases Pergunta Metodologia Resultado 

1. Envolvimento da 

organização 

Quem são os agentes 

participantes? 

Action research Grupo de trabalho e 

cronograma 

2. Identificação dos 

stakeholders 

Quem são os que recebem o 

valor gerado pela 

organização? 

Mapas mentais Mapa de 

stakeholders 

3. Identificação de variáveis 

de valor 

Qual é o valor alocado a cada 

grupo de stakeholders? 

Entrevistas com 

stakeholders  

Lista de variáveis de 

valor 

4. Redefinição das variáveis 

de valor na forma de 

indicadores 

Como se pode quantificar as 

variáveis de valor obtidas? 

Grupo de 

especialistas 

Matriz de variáveis 

de valor 

5. Identificação dos outputs 

gerados pela organização 

Que outputs são gerados pela 

organização? 

Análise de 

informação interna 

Lista de outputs 

6. Identificação dos inputs 

sociais gerados 

Que inputs sociais são 

utilizados pela organização? 

Análise de 

informação interna 

Lista de inputs 

sociais 

7. Identificação de proxys 

que permitem monetizar os 

outputs e inputs 

Como atribuímos valor aos 

outputs? 

Big data Lista de proxys 

8. Geração de algoritmos de 

cálculo 

Como calculamos o valor das 

variáveis? 

Lógica matemática Algoritmos de 

cálculo 

9. Cálculo monetário do 

valor social gerado 

Qual é a monetização do 

valor social gerado? 

Modelo poliédrico Mapa poliédrico 

10. Identificação de 

impactos qualitativos não 

quantificáveis 

Quais aspectos não puderam 

ser quantificados? 

 Lista de outputs 

qualitativos 

Fonte: San-Jose e Retolaza, 2016, p.66 

 

De acordo com San-Jose e Retolaza (2016), o primeiro passo consiste no 

comprometimento da organização com a mensuração do valor social, depois os passos são a 

identificação dos stakeholders, das variáveis de valor, dos indicadores de valor. Após essas 

etapas, seguem a identificação de outputs e inputs sociais, a definição de proxys e a 

monetização do valor social. Por último, são listados os impactos qualitativos que não 

podem ser monetizados.  

 

 

2.3.5 Sinergia de stakeholders para criação de valor 
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As questões sobre criação de valor norteiam o trabalho de Tantalo e Priem (2016), 

sendo que os autores consideram que o gap que limita a teoria dos stakeholders como uma 

ferramenta para a gestão estratégica está em “como” criar valor para múltiplos stakeholders. 

Tantalo e Priem (2016) propõem um framework teórico, denominado de sinergia de 

stakeholders (stakeholder synergy), demonstrando como criar valor para os vários grupos de 

stakeholders primários simultaneamente. Para os autores, dado que os stakeholders têm 

funções utilidade multi-atributo, os gestores em busca de inovação têm oportunidades, 

muitas vezes ignoradas, de criar novo valor para dois ou mais stakeholders simultaneamente 

e sem trade-offs. Os gestores podem identificar novas combinações de diferentes utilidades, 

que tem valor para cada um dos diferentes stakeholders, que podem ser aumentados em 

conjunto. Nessa perspectiva, os autores defendem que não haveria valor subtraído, e sim 

valor compartilhado que permite o crescimento do “bolo”. 

Antes de propor a sinergia de stakeholders, os referidos autores ressaltam que o 

desafio da gestão de equilibrar os interesses de múltiplos stakeholders leva os gestores a 

uma rotação de atenção e recursos entre os stakeholders. Tantalo e Priem (2016) apresentam 

duas abordagens de gestão adotadas para fazer essa rotação: a rotação não ponderada e a 

rotação ponderada pela saliência.  

Na abordagem de rotação não ponderada, em um primeiro período a empresa pode 

alocar mais valor para um stakeholder e menos valor para outro, porém, no período seguinte, 

o stakeholder que havia recebido menos valor passa a receber mais, e o que havia recebido 

mais no período anterior passa a receber menos. Nesse modelo de rotação, a empresa iria 

obter êxito ao gerenciar recursos escassos e, no longo prazo, haveria uma distribuição justa 

para todos os stakeholders principais.  

Na abordagem de rotação ponderada pela saliência, a alocação de mais valor seria 

para o stakeholder mais saliente nos critérios de Mitchell et al. (1997). Como a percepção da 

saliência não é estática haveria também uma rotação na alocação de valor para os 

stakeholders de um período para outro. Tantalo e Priem (2016) acrescentam que, no 

primeiro momento em que, por exemplo, o fornecedor for menos saliente e menos atendido, 

haverá um aumento de sua insatisfação e ele poderá exercer seu poder ou ter mais urgência 

em ser atendido. Com isto, sua saliência seria maior e a rotação da atenção ocorreria. 

No entanto, a rotação ponderada ou não ponderada envolve o risco de desmotivação 

no curto prazo do stakeholder que está recebendo menos valor (Tantalo & Priem, 2016). 
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Dessa forma, a proposta de criação de valor de Tantalo e Priem (2016, p.320) está na 

sinergia de stakeholders, ou seja, quando uma única ação estratégica gera valor para dois ou 

mais stakeholders simultaneamente, sem redução do valor obtido por outro stakeholder. Um 

exemplo simples dado pelos autores é a estratégia de diferenciação do produto ou serviço. 

Essa estratégia gera valor para o cliente, que percebe um diferencial no produto e gera valor 

para o acionista, pois permite a atribuição de um preço premium ao produto. 

A abordagem da sinergia de stakeholders não requer uma rotação de atendimento dos 

stakeholders, mas promove o atendimento de dois ou mais stakeholders simultaneamente. 

Existem três métodos para alcançar a sinergia de stakeholders. A primeira é a “single 

stakeholder value creation”, em que o aumento de valor para um stakeholder não implica 

em decréscimo de valor para outro. A segunda é a “complementary utilities”, em que são 

identificadas utilidades de dois ou mais stakeholders que se complementam e, portanto, uma 

única ação estratégica pode atender as funções utilidade de múltiplos stakeholders. A 

terceira é a “follow-on efficiencies”, em que a implementação dos dois métodos anteriores 

gera motivação e aumento da confiança dos stakeholders beneficiados e leva a um aumento 

da reputação da empresa perante os demais stakeholders (Tantalo & Priem, 2016). 

 

 

2.3.6 Contribuição dos stakeholders para criação de valor conjunta 

 

 

O modelo de Bridoux e Stoelhorst (2016) adota a abordagem das microfundações 

para explicar a criação de valor conjunta com os stakeholders. Segundo os autores, a 

representação mental dos stakeholders sobre si e sua relação com os demais participantes 

afetam a criação de valor e é afetada pelo comportamento da empresa que é percebido pelo 

stakeholder. 

Os autores classificam as representações mentais quanto à forma que o indivíduo vê 

a si mesmo com relação ao outro e quanto às suas disposições sociais, ou seja, preferências 

para distribuições de resultados para si mesmo e para outros em situações interdependentes. 

Os argumentos de Bridoux e Stoelhorst (2016) dependem de dois mecanismos: o 

comportamento do stakeholder varia em função do modelo relacional que ele adota, que 

pode gerar menor ou maior motivação para contribuir; e alguns modelos relacionais têm 

melhores dispositivos de coordenação do que outros no que diz respeito à criação de valor 
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conjunto. Segundo os autores, o papel dos gestores pode ser importante para contribuir para 

o bem-estar social fomentando relações de cooperação dos stakeholders que não são 

baseadas apenas no auto-interesse. 

Bridoux e Stoelhorst (2016) defendem três contribuições de seu modelo. A primeira 

contribuição é que o modelo é uma alternativa para as teorias econômicas, com a sua 

tradicional ênfase no mecanismo de preços como a chave para a promoção do bem-estar 

social. Considerando a motivação humana e o papel dos modelos relacionais na explicação 

dos comportamentos dos stakeholders, sugerem que quando a criação de valor envolve alta 

interdependência, as relações com base na teoria econômica clássica podem dificultar a 

criação de bem-estar social. Por outro lado, corroborando com os autores da teoria dos 

stakeholders, relações baseadas em cooperação podem fomentar a criação de valor. 

A segunda contribuição defendida pelos autores é ir além da dicotomia que as 

relações são baseadas ou em uma abordagem transacional, enfatizando o auto interesse e 

incentivos financeiros, ou uma abordagem relacional, baseada na compaixão, honestidade, 

integridade e bondade. Os autores apresentam diferentes abordagens para enquadrar as 

relações entre os stakeholders que complementam essas duas. 

A terceira contribuição apontada por Bridoux e Stoelhorst (2016) é explicar por que 

as empresas e seus stakeholders podem muitas vezes enquadrar a criação de valor conjunta 

em termos de preços de mercado, mesmo quando outros modelos relacionais resultariam em 

maior bem-estar social. Apesar da teoria dos stakeholders defender mais a abordagem 

relacional que a transacional, muitas empresas e seus stakeholders, no entanto, acabam 

construindo um relacionamento baseado na abordagem transacional. Os autores explicam 

que isso ocorre quando os stakeholders percebem um comportamento auto-interessado da 

empresa, podendo mudar sua postura e tornar-se menos disposto a contribuir com a empresa. 

 

 

2.3.7 Identidades dos stakeholders e criação de valor 

 

 

Schneider e Sachs (2017) apresentam um modelo no qual o relacionamento da 

empresa com seus stakeholders é considerado na perspectiva da issue-based stakeholder 

network, definida como um conjunto de atores interdependentes afetados por uma questão 
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socioeconômica (Schneider & Sachs, 2017, p. 41). Essa perspectiva considera que a rede 

organização-stakeholders não é sempre centrada na organização. Schneider e Sachs (2017, 

p. 42) definem stakeholders como dois ou mais indivíduos ou grupos que percebem e 

avaliam-se com base em normas, valores e objetivos compartilhados no contexto de uma 

questão socioeconômica. Os stakeholders são considerados como grupos sociais. 

O modelo de Schneider e Sachs (2017) visa analisar o impacto das identidades dos 

stakeholders na criação de valor em issue-based stakeholder networks. O modelo tem dois 

estágios: o primeiro estágio caracteriza o processo dedutivo e o processo indutivo que 

formam, em um segundo estágio, quatro identidades de stakeholders. Os autores definem a 

identidade do stakeholder como o conhecimento do indivíduo sobre sua afiliação com um 

grupo, e o valor e importância emocional derivada dessa filiação. Em função dos dois 

estágios é analisado como a confiança intergrupo e a cooperação leva a criação de valor. 

No processo dedutivo da identidade dos stakeholders são evidenciadas as diferenças 

de normas, valores e objetivos entre os grupos. É uma identificação individualizada dos 

grupos. O processo dedutivo levaria a tensões entre os stakeholders, pois cada grupo social 

defende sua questão evidenciando as diferenças entre os outros grupos envolvidos. Por outro 

lado, no processo indutivo da identidade dos stakeholders os grupos evidenciam as 

similaridades das normas, valores e objetivos entre os grupos. O processo indutivo envolve 

comunicação, interação e compartilhamento entre os grupos e leva à melhoria das relações 

entre os stakeholders (Schneider & Sachs, 2017). 

Os dois processos levam a quatro representações de identidades: specific stakeholder 

identity; superordinated stakeholder identity; dual stakeholder identity; no stakeholder 

identity. A primeira identidade, specific stakeholder identity, emerge quando o processo 

dedutivo prevalece e os indivíduos avaliam de forma mais positiva aqueles pertencentes a 

seu grupo do que aqueles que são externos ao grupo. A segunda identidade, superordinated 

stakeholder identity, decorre do processo indutivo, quando os indivíduos definem sua 

identidade a partir do compartilhamento de normas, valores e objetivos entre grupos. A 

identidade dual stakeholder identity inclui os dois processos, mantendo as fronteiras do 

grupo (como na specific stakeholder identity), porém incluindo a identidade coletiva (como 

na superordinated stakeholder identity). Por fim, a no stakeholder identity ocorre quando 

nem o processo dedutivo nem o indutivo prevalecem na rede. Nesse cenário, a confiança 

entre grupos, cooperação e criação de valor não se aplicam à representação da no 

stakeholder identity (Schneider & Sachs, 2017). 
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Os autores argumentam que a confiança e cooperação variam conforme as três 

identidades prevalecem: specific stakeholder identity; superordinated stakeholder identity; 

dual stakeholder identity; e são inexistentes quando não há stakeholder identity. O potencial 

de criação de valor também varia em função das identidades, sendo maior quando há dual 

stakeholder identity, médio quando há superordinated stakeholder identity e baixo quando 

há specific stakeholder identity. 

 

 

2.3.8 Pesquisas brasileiras sobre valor para stakeholders 

 

 

Torna-se também relevante revisar estudos desenvolvidos em âmbito nacional que 

discutem a distribuição de valor para stakeholders. Vidal, Berman e Buren (2015) 

analisaram 23 relatórios de sustentabilidade de empresas brasileiras, identificando e 

classificando os modelos de criação de valor para stakeholders das empresas. Boaventura, 

Mascena e Sarturi (2016) pesquisaram a alocação de valor para os stakeholders em 137 

prospectos de IPO de empresas listadas na B3, analisando-os de acordo com o modelo de 

Harrison e Bosse (2013). Sarturi, Boaventura, Priem e Monzoni (2016) estudaram a 

distribuição de valor para o stakeholder funcionário em uma amostra de empresas que 

responderam ao questionário do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3. 

Brandão, Diógenes e Abreu (2017) estudaram a relação entre a alocação de valor para o 

stakeholder funcionário e a competitividade de 21 bancos brasileiros listados na B3 no 

período de 2010 a 2014. 

Vidal et al. (2015) analisaram relatórios anuais e de sustentabilidade de 23 empresas 

brasileiras com maiores receitas de venda segundo ranking da Forbes. Os modelos de 

criação de valor foram analisados quanto a seu escopo, se restrito, amplo, ou em transição 

do restrito para o amplo. No modelo de criação de valor restrito, a empresa tem foco em 

poucos stakeholders e em demandas conflitantes e trade-offs. No outro extremo, as 

empresas com modelos amplos focam em um maior número de stakeholders, desenvolvem 

estratégias multi-stakeholders e adotam mais estratégias de engajamento. Além de analisar 

as empresas quanto ao escopo da criação de valor, os autores também analisam quanto às 

áreas de criação de valor: melhores relacionamentos com stakeholders, melhor ambiente de 

trabalho, preservação do meio ambiente, aumento da base de clientes, desenvolvimento 
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local, reputação e diálogo com stakeholders. Os autores encontraram uma tendência de 

transição para o modelo de criação de valor amplo, enfatizando a contribuição de seu estudo 

ao desenvolver proposições sobre essa transição. 

No estudo de Boaventura et al. (2016), foi analisada a estratégia de stakeholders 

adotada pelas empresas na alocação de valor para os stakeholders, empregando o modelo de 

Harrison e Bosse (2013), que considera as variáveis de importância estratégica e poder como 

critérios para alocação de valor. Os autores analisaram as informações do prospecto de IPO, 

usando a seção de pontos fortes (ou vantagens competitivas) para classificar os stakeholders 

quanto à importância estratégica e a seção de fatores de riscos para classificar o poder dos 

stakeholders. Nas demais seções do prospecto os autores analisaram a alocação de valor 

para stakeholders, exceto naquelas que divulgavam apenas informações para investidores. 

Os resultados mostraram que a alocação de valor segue o modelo de Harrison e Bosse 

(2013), pois os stakeholders que deveriam ser considerados como prioritários receberam 

mais valor. Os autores também concluíram que a importância estratégica tem maior 

influência na alocação de valor do que o poder, contribuindo dessa forma para a literatura 

sobre alocação de valor para stakeholders. 

Sarturi et al. (2016) investigaram a relação entre distribuição de valor tangível e 

intangível para o funcionário e o desempenho organizacional de curto e longo prazo. Os 

autores argumentaram em suas hipóteses que a distribuição de valor tangível está 

positivamente associada ao desempenho de curto prazo, enquanto a distribuição de valor 

intangível está associada ao desempenho de longo prazo. A amostra analisada pelos autores 

foi composta por 40 empresas que responderam o questionário ISE entre os anos de 2010 e 

2013. Os autores confirmaram as hipóteses e argumentaram que, para obter melhores 

resultados de longo prazo, as empresas devem distribuir uma combinação de valor tanto 

tangível como intangível para o stakeholder. 

Brandão et al. (2017) estudaram a relação entre a alocação de valor para o 

stakeholder funcionário e a competitividade de bancos brasileiros. Os principais construtos 

definidos na pesquisa foram desempenho financeiro, responsabilidade social corporativa 

interna e produtividade dos funcionários. Os resultados da pesquisa revelaram que a 

alocação de valor para os funcionários contribui para a competitividade dos bancos. Os 

bancos considerados pelos autores como bancos em vantagem competitiva apresentaram 

menores índices de terceirização e maiores gastos com remuneração, que geram ganhos em 

produtividade; menor rotatividade e maior participação de mulheres na gestão e governança.  
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2.4 Relação entre desempenho social e desempenho financeiro 

 

 

A literatura que investiga a relação entre desempenho social corporativo (corporate 

social performance – CSP) e desempenho financeiro corporativo (corporate financial 

performance – CFP) é relevante para esse estudo, pois tem encontrado evidências de que o 

atendimento aos stakeholders tem uma relação positiva com o desempenho financeiro da 

organização. 

CSP é um construto que, segundo Carroll (1979), inclui as dimensões de 

responsabilidade social, as questões sociais e a responsividade social. Ressalta-se que, para 

Carroll (1979), a filantropia está incluída em uma das quatro perspectivas da 

responsabilidade social. Ou seja, interpreta-se que a filantropia não é o núcleo central da 

CSP. Ullmann (1985) define CSP como a resposta às demandas sociais, definição que 

assemelha-se à responsividade social de Carroll (1979). Waddock e Graves (1997) 

consideram a CSP um construto multidimensional com comportamentos que variam através 

de entradas, processos e saídas, por exemplo, entradas podem incluir investimentos em 

equipamentos de controle de poluição; processos podem ser considerar tratamento de 

minorias, relacionamento com consumidores e produtos produzidos; e as saídas podem 

incluir o impacto na comunidade, entre outros. 

Os estudos empíricos sobre CSP concentram-se na relação entre desempenho social e 

desempenho financeiro corporativo (CSP-CFP). Devido a grande quantidade de estudos que 

analisaram essa relação, alguns pesquisadores consolidaram os resultados dos estudos, como 

Orlitzky, Schmidt e Rynes (2003) que fizeram uma meta análise de 52 estudos; Margolis e 

Walsh (2003), que revisaram 127 estudos entre 1972 e 2002; e Boaventura, Silva e Bandeira 

de Mello (2012) que revisaram 58 artigos no período de 1996 a 2010. 

Margolis e Walsh (2003) classificaram os estudos em quatro categorias: relação 

positiva, relação negativa, relação não significante ou relações mistas. Além disso, 

agruparam os estudos que consideraram o desempenho social como variável independente 

(explicativa) ou como dependente. Do total de 127 estudos analisados, 70 encontraram 

relação positiva, 7 encontraram relação negativa, 31 não significante e 19 relações mistas, 

ou seja, tanto positiva quanto negativa. Boaventura et al. (2012) apresentaram em seus 

estudos que 39 artigos usaram o desempenho social como variável independente, 14 artigos 
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usaram como variável dependente e 5 analisaram das duas formas. Quanto à relação entre o 

desempenho social e financeiro, verificaram que 38 artigos encontraram uma relação 

positiva; 11 artigos uma relação negativa e 18 artigos uma relação neutra ou não 

relacionada. Portanto, as revisões analisadas apontam que a maior parte da literatura 

encontrou evidências para a relação positiva entre CSP e CFP. 

Quanto ao uso da CSP ou CFP como variável dependente, Waddock e Graves (1997) 

apresentam argumentos teóricos que denominam como slack resource theory e good 

management theory. De acordo com a slack resource theory, quando há uma folga de 

recursos financeiros a empresa passa a investir em responsabilidade social, ou seja, primeiro 

há um bom desempenho financeiro para consequentemente ocorrer o bom desempenho 

social, então a variável desempenho social é considerada por esses teóricos como 

dependente, e o desempenho financeiro como variável explicativa. De acordo com a good 

management theory, primeiro ocorre um bom desempenho social que reflete numa boa 

gestão de stakeholders. O bom relacionamento com os stakeholders resultaria em 

funcionários mais satisfeitos, clientes mais fiéis, fornecedores parceiros, comunidade 

engajada, bom imagem e reputação da empresa, entre outros aspectos que causariam um 

bom desempenho financeiro. Nessa perspectiva, primeiro há um bom desempenho social 

para consequentemente ocorrer o bom desempenho financeiro, então o desempenho social é 

considerado variável explicativa e o desempenho financeiro como dependente. Observa-se 

na revisão de Margolis e Walsh (2003) e de Boaventura et al. (2012) que a maioria dos 

estudos apoiam-se na good management theory. 

Barnett e Salomon (2012) também consideram o desempenho social como variável 

explicativa, no entanto, eles argumentam sobre a linearidade da relação. Os autores 

defendem a hipótese de que essa relação teria o formato da letra U, pois, se o desempenho 

social é baixo, a relação pode ser negativa dado que o pouco investimento socioambiental 

não traria grandes benefícios para a empresa, tornando-se um fator de custo. Por outro lado, 

quando há elevado investimento socioambiental, os benefícios no relacionamento com 

stakeholders e reputação da empresa são obtidos e então a relação com o desempenho 

financeiro passa a ser positiva. Os autores confirmaram a hipótese em um painel de 1.214 

empresas e 4.730 observações firma-ano no período de 1998 a 2006, utilizando dados de 

desempenho social na base Kinder, Lydenberg e Domini (KLD).  

Para mensurar o desempenho social, Waddock e Graves (1997) indicam que as 

pesquisas sobre o tema usam medidas de percepção e comportamento (survey); índices 
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reputacionais; estudos de caso; análise de conteúdo de documentos e social disclosure. De 

forma semelhante, Orlitzky, Schmidt e Rynes (2003) destacam quatro estratégias de 

mensuração do constructo CSP: disclosure; avaliações reputacionais; auditorias sociais, 

processos e resultados observáveis; e princípios e valores gerenciais. Para mensurar o 

desempenho financeiro, são consideradas variáveis contábeis e de mercado. Segundo o 

estudo de Boaventura et al. (2012), as variáveis mais utilizadas são o ROA (retorno sobre o 

ativo) e o ROE (retorno sobre o patrimônio líquido). 

 

 

2.5 Distribuição de valor para stakeholders e desempenho financeiro 

 

 

Nesse estudo, assume-se que há uma relação positiva entre a distribuição de valor 

para stakeholders e o desempenho financeiro da empresa, conforme a literatura que defende 

que há relação positiva entre a gestão para stakeholders e o desempenho financeiro 

organizacional (Choi & Wang, 2009). Essa relação baseia-se nos argumentos de que os 

stakeholders primários são aqueles que a empresa deve atender para sobreviver e ter 

longevidade nos negócios, e são os que mais contribuem para a vantagem competitiva da 

organização. Considera-se também que a distribuição de valor para stakeholders primários 

envolve alocação de recursos e altos custos, o que têm um impacto no desempenho 

financeiro. 

Os stakeholders primários são considerados como aqueles sem os quais as 

organizações não poderiam sobreviver (Clarkson, 1995). Os primários são os stakeholders 

legítimos para quem a empresa tem dever moral (Phillips, 2003b) e são capazes de 

influenciar a percepção que outros stakeholders têm da organização (Clarkson, 1995). O 

atendimento aos stakeholders primários pode beneficiar a organização em fatores críticos 

para o sucesso de formas direta e indireta. Esses fatores incluem reputação, valor da marca e 

persistência em tempos de crise (Kumar, Boesso, & Michelon, 2016). 

O relacionamento com os stakeholders primários, quando baseado em confiança e 

cooperação mútua, é fonte de vantagem competitiva (Jones, 1995). Desenvolver bons 

relacionamentos com stakeholders primários pode levar a um desempenho financeiro 

superior, pois promove o desenvolvimento de ativos intangíveis valiosos que são fonte de 

vantagem competitiva (Hillman & Keim, 2001). Esses ativos podem ser, por exemplo, 
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lealdade de consumidores e fornecedores, retenção de funcionários, aumento da reputação, 

entre outros.  

Relacionamentos com stakeholders primários são considerados raros e difíceis de 

imitar, critérios considerados pela visão baseada em recursos para que um recurso seja fonte 

de vantagem competitiva (Barney, 1991). Esses critérios são identificados nos 

relacionamentos com os stakeholders, pois envolvem práticas específicas da organização, 

promovem o desenvolvimento de ativos intangíveis e envolve complexidade social, aspectos 

que não são facilmente replicados pelos concorrentes. Além disso, envolvem uma dimensão 

temporal, ou seja, a construção dos relacionamentos demanda tempo, tornando o 

relacionamento um atributo path-dependent (Hillman & Keim, 2001; Choi & Wang, 2009). 

Os relacionamentos construídos geram vantagem competitiva e podem levar a 

empresa a auferir um maior desempenho. Com a construção de relacionamentos, os 

empregados podem estar mais comprometidos a trabalhar para aumentar a efetividade da 

empresa, consumidores podem aumentar a demanda ou sua disposição a pagar um preço 

premium pelos produtos, fornecedores podem estar mais dispostos a compartilhar 

conhecimento com a empresa, e a comunidade pode estar mais disposta a favorecer o uso da 

infraestrutura local (Choi & Wang, 2009). 

O relacionamento com os stakeholders orienta a empresa na distribuição de valor. 

Quando o relacionamento com os stakeholders é baseado em confiança e justiça, os 

stakeholders fornecerão informações sobre a sua função utilidade, sendo a utilidade o valor 

que os stakeholders esperam receber da empresa. O conhecimento sobre a função utilidade é 

fundamental na distribuição de valor, pois os gestores passam a conhecer as preferências dos 

stakeholders e poderá direcionar a alocação de valor de forma que melhor atenda essas 

preferências. Essa distribuição de valor reforça o relacionamento com os stakeholders e são 

fontes de vantagem competitiva, que levam as empresas a uma maior criação de valor 

(Harrison et al., 2010). Empiricamente, constatou-se que quando as empresas direcionam 

seus recursos de forma estratégica para atender às preferências dos stakeholders, elas obtêm 

melhor desempenho financeiro (Boesso, Favotto, & Michelon, 2015). 

A distribuição de valor, por outro lado, pode ser fonte de altos custos para as 

empresas. Caso a empresa distribua valor de forma ilimitada pode sacrificar sua 

rentabilidade, pois haveria um limite em que o stakeholder não poderiam mais contribuir 

com a empresa de forma recíproca (Harrison & Bosse, 2013). Além disso, em função de 

características estruturais ou culturais, fatores internos ou externos, algumas empresas 
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podem ter um elevado custo para desenvolver um relacionamento com os stakeholders, que 

não são facilmente reduzidos (Choi & Wang, 2009). 

Por outro lado, a negligência na distribuição de valor para stakeholder primários, 

pode levar a uma desvantagem competitiva, aumentando o risco e comprometendo a 

reputação organizacional. A não alocação de recursos na distribuição de valor pode causar 

um impacto negativo no desempenho, pois os clientes podem boicotar os produtos da 

empresa, os funcionários podem ter um baixo compromisso e alta rotatividade, entre outras 

consequências (Kumar et al., 2016). 

Ressalta-se também que em função do tipo de valor distribuído poderá haver um 

maior ou menor impacto no desempenho financeiro. Alguns programas de valor para 

stakeholders podem gerar altos custos e ter um impacto negativo no desempenho de curto 

prazo das empresas. Por exemplo, os programas de participação nos lucros para 

funcionários, desenvolvimento de novos produtos e investimentos em P&D para atender 

demandas de clientes, e programas de educação, habitação e outras generosas contribuições 

para a comunidade. Devido ao alto custo, as empresas deixam de investir nesses programas 

quando há pouca disponibilidade de recursos, especialmente em períodos de recessão 

econômica. Por outro lado, os programas que entregam valor para stakeholders e não tem 

um grande impacto em alocação de recursos ou geram algum tipo de corte de custos, podem 

ser priorizados pelas empresas. Um exemplo são os programas de combate à discriminação e 

outros programas de conscientização que não têm grande impacto em termos de alocação de 

recursos quando realizados de forma preventiva, porém, caso ele não seja fomentado nas 

empresas, a realização de alguma prática fora desses princípios podem resultar em sanção 

legal com multa ou indenização financeira (Harrison & Berman, 2016). 

Devido à complexidade na distribuição de valor, relacionada aos seus limites e 

consequências no desempenho, a empresa deve considerá-la de forma estratégica. Nesse 

sentido, adotando o pressuposto de que a empresa busca fazer a distribuição de valor de 

forma estratégica e busca desenvolver um relacionamento justo com os stakeholders 

primários, devido à fundamental importância deles para suas operações, pressupõe-se que a 

distribuição de valor para stakeholders está positivamente relacionada com o desempenho 

financeiro da empresa. 
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3 HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

 

O desempenho organizacional é um tema amplamente discutido no campo da gestão 

estratégica. Uma das questões que ainda permeiam os estudos de estratégia é por que 

algumas empresas desempenham melhor do que outras. Essa questão pode ser abordada por 

diferentes lentes teóricas, que associam inúmeras variáveis ao desempenho organizacional. 

Nesse estudo, a corrente teórica adotada na tentativa de compreender o desempenho 

financeiro superior de algumas empresas em relação a outras é a teoria dos stakeholders, 

com enfoque na distribuição de valor. Entretanto, não entende-se nessa tese que a 

distribuição de valor para os stakeholders seja a única ou a mais importante variável 

associada ao desempenho financeiro. Argumenta-se que a distribuição de valor para 

stakeholders é uma variável relevante que pode estar relacionada com o desempenho 

financeiro organizacional pela sua consequência na criação de valor total da empresa, por 

meio da reciprocidade no relacionamento entre a empresa e seus stakeholders. 

As hipóteses tratam sobre a relação entre distribuição de valor relacional e 

transacional e desempenho financeiro, e a relação entre diferentes tipos de distribuição de 

valor incremental e o desempenho financeiro organizacional. 

 

 

3.1 Distribuição de valor relacional e transacional e desempenho financeiro 

 

 

O valor relacional é considerado como processos e políticas que promovem o 

relacionamento entre a empresa e os stakeholders e o valor transacional como relações 

contratuais de troca entre a empresa e os stakeholders. Relacionamentos com stakeholders 

tem potencial para gerar vantagem competitiva, considerando-se a perspectiva da visão 

baseada em recursos (Hillman & Keim, 2001; Choi & Wang, 2009). Especialmente, o 

relacionamento pode ser considerado um recurso socialmente complexo e causalmente 

ambíguo e com maior potencial de criação de vantagens competitivas (Hillman & Keim, 

2001). O valor relacional envolve reputação, confiança e cooperação desenvolvidas ao longo 

do tempo (Kumar et al., 2016). 
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Desenvolvendo relacionamentos de longo prazo com os stakeholders, as empresas 

expandem as possibilidades de criação de valor em conjunto do que seria possível apenas 

com interações limitadas às transações de mercado. Isto ocorre pois o valor transacional 

pode ser facilmente imitado, oferecendo pouco potencial de obtenção de vantagem 

competitiva sustentável (Hillman & Keim, 2001; Kumar et al., 2016). 

O relacionamento com stakeholders também é capaz de reduzir o custo de agência, 

limitando o comportamento oportunista e reduzir a assimetria de informação, promovendo a 

transparência e o disclosure, levando a empresa a um desempenho financeiro superior 

(Cheng, Ioannou, & Serafeim, 2014). Considerando-se a natureza dos tipos de valor 

relacional e transacional, o valor relacional pode ser mais efetivo para a redução de custos 

de agência e da assimetria de informação do que o transacional, pois fortalece o 

engajamento e relacionamento com os stakeholders e não apenas limita-se a uma troca 

monetária. Ou seja, o relacionamento baseia-se em confiança mútua e leva a maior troca de 

informações e cooperação e redução do comportamento oportunista e da assimetria de 

informação. 

O valor transacional também é percebido pelo stakeholder e alguns indivíduos 

podem ser mais motivados por recursos transacionais (Bridoux & Stoelhorst, 2014). No 

entanto, os recursos transacionais tem uma natureza de curto prazo, que dificulta a retenção, 

fidelização ou afiliação do stakeholder com a empresa. O recurso transacional é mais fácil 

de ser substituído, pois funcionários podem deixar a empresa por um salário melhor ou 

equivalente, clientes podem deixar de comprar o produto buscando um preço menor, 

fornecedores podem deixar de prover produtos para a empresa para fornecer a um 

concorrente que compre em maiores volumes.  

O valor relacional, em contrapartida ao transacional, permite o desenvolvimento de 

uma afiliação e retenção do stakeholder. Conforme citado, pode reduzir o custo de agência, 

promover a criação de valor conjunto, é um recurso socialmente complexo, tem natureza 

intangível, estando assim associado à criação de vantagens competitivas. 

Consequentemente, o valor relacional permite um desempenho superior ao longo do 

tempo, ao contrário do valor transacional, que tem uma natureza de curto prazo. Em função 

disso, o valor relacional tem maior potencial de promover o desempenho financeiro que o 

valor transacional. Portanto, estabelece-se a seguinte hipótese: 
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Hipótese 1: A distribuição de valor relacional para stakeholders está mais associada 

ao desempenho financeiro superior da empresa do que a distribuição de valor 

transacional. 

 

 

3.2 Distribuição de valor incremental e desempenho financeiro 

 

 

Os stakeholders, dado um determinado padrão de recebimento de valor, são sensíveis 

a variações nesse padrão. Ou seja, percebem tanto aumentos no recebimento de valor como 

decréscimos (Garcia-Castro & Aguilera, 2015). 

Os aumentos de valor motivam os stakeholders a um maior envolvimento e 

dedicação com a empresa, consequentemente promovendo um aumento no desempenho da 

empresa. O valor incremental gera uma ação de reciprocidade por parte dos stakeholders, e a 

reciprocidade pode ser positiva ou negativa. A reciprocidade positiva significa que o 

stakeholder reconhece o esforço da empresa em entregar mais valor e retribui de forma 

semelhante, esforçando-se mais para contribuir com a empresa. Por outro lado, a 

reciprocidade negativa significa que, ao perceber um menor esforço da empresa em atendê-

lo, o stakeholder também passa a comprometer-se menos com a empresa (Harrisson & 

Bosse, 2013). Pode-se considerar, portanto, que quanto maiores os incrementos na 

distribuição, mais os stakeholders buscariam contribuir de forma recíproca com a empresa, o 

que geraria criação de valor para o todo e, consequentemente, maior desempenho da 

empresa. 

Ademais, os stakeholders não têm apenas a percepção quanto ao que recebem de 

valor, mas também têm uma percepção sobre o tratamento da empresa para com os demais 

stakeholders. Na criação de valor conjunta, a percepção quanto aos demais stakeholders é 

capaz de influenciar o comportamento do stakeholder para com a empresa (Bridoux & 

Stoelhorst, 2016).  

A distribuição de valor incremental pode implicar em aumentos de valor para vários 

stakeholders simultaneamente. Por outro lado, pode haver situações em que a alocação de 

valor incremental positiva para um stakeholder incorra em um decréscimo de valor para 

outro (Garcia-Castro & Aguilera, 2015). Em um cenário, pode haver um stakeholder 

priorizado, ou seja, a variação no valor distribuído para o stakeholder priorizado é positiva 
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enquanto para outros stakeholders pode ser negativa ou neutra. A distribuição de valor 

também pode seguir algum tipo de rotação, onde pode haver um stakeholder priorizado em 

um período, porém, no período seguinte ele passaria a ser preterido enquanto outro 

stakeholder passaria a ser priorizado (Tantalo & Priem, 2016). No caso, Tantalo e Priem 

(2016) afirmam que os stakeholders não priorizados tornam-se desmotivados em contribuir 

com a empresa, que pode gerar uma reciprocidade negativa. Em outra situação, a 

distribuição é equilibrada, isto é, não há um stakeholder priorizado, mas os ganhos e perdas 

são distribuídos entre todos os stakeholders (Garcia-Castro & Aguilera, 2015). Assim, a 

reciprocidade do stakeholder depende também se ele considera justo o valor que recebe da 

empresa em relação ao que os demais stakeholders estão recebendo.  

A questão do equilíbrio ou balanceamento no atendimento das demandas dos 

stakeholders é um tema objeto de críticas e discussões na teoria. Uma crítica bastante 

articulada na literatura é que a empresa não deveria ter como objetivo a coordenação dos 

interesses dos stakeholders, mas deveria priorizar os acionistas e investidores para que haja 

um critério claro de tomada de decisão (Jensen, 2001; Sundaram & Inkpen, 2004). Outros 

críticos afirmam que a teoria sugere que deveria haver um tratamento igualitário, o que é 

considerado como uma interpretação equivocada da teoria (Phillips et al., 2003).  

Diante disso, muitos estudiosos passaram a enfatizar critérios de priorização de 

stakeholders. No entanto, esse pode ser considerado como um foco em trade-offs, que pode 

resultar em destruição de valor ao considerar que a empresa deve direcionar recursos para 

um stakeholder em detrimento de outros (Freeman, 2010). Por outro lado, ao adotar a 

mentalidade de “no trade-offs” pode-se criar situações em que todos os stakeholders ganham 

ao ter suas demandas atendidas simultaneamente por meio de estratégias de sinergia 

(Freeman, 2010; Tantalo & Priem, 2016). Esse ponto de vista pode estar mais associado a 

um equilíbrio na distribuição de valor incremental, ao considerar que a mentalidade dos 

gestores deve estar voltada a uma perspectiva multi-stakeholder e não a um foco apenas nos 

mais priorizados. 

Considera-se que a distribuição de valor incremental pode ter diferentes efeitos na 

reciprocidade dos stakeholders, influenciando sua contribuição para a criação de valor e, por 

consequência, o desempenho da empresa. Portanto, em um padrão de distribuição de valor 

incremental em que apenas um stakeholder obtenha variações positivas em seus ganhos, os 

demais stakeholders podem se sentir injustiçados e passar a contribuir menos com a 

empresa. Por outro lado, em um padrão em que haja uma distribuição mais equilibrada, onde 
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todos compartilhem ganhos e perdas, pode haver uma reciprocidade positiva dos 

stakeholders aumentando o potencial de criação de valor. Portanto, o padrão de distribuição 

de valor incremental teria relação com o desempenho, por sua consequência no valor criado 

pelo mecanismo da reciprocidade no relacionamento entre empresa e stakeholders. Assim, 

propõe-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 2: A distribuição de valor incremental equilibrada para stakeholders está 

mais associada ao desempenho financeiro superior da empresa do que a distribuição 

de valor incremental não equilibrada. 

 

No modelo VCA, que desenvolve o uso da mensuração do valor incremental para 

avaliação do tratamento dado à empresa aos stakeholders, a soma dos incrementos indica a 

criação de valor ou a perda de valor no período considerado (Garcia Castro & Aguilera, 

2015; Lieberman, Garcia‐Castro & Balasubramanian, 2017). Considerando esse pressuposto 

do valor incremental, a sua forma de distribuição pode ter um impacto no desempenho, bem 

como o resultado dessa distribuição. O resultado da distribuição pode ser positivo, negativo 

ou zero (Garcia Castro & Aguilera, 2015). 

Em uma distribuição de valor incremental de soma positiva, pode haver uma situação 

de equilíbrio, em que todos ganham, ou uma situação de priorização, onde alguns 

stakeholders ganham e outros perdem (Garcia Castro & Aguilera, 2015). Porém, o resultado 

final seria o de criação de valor, pois houve um aumento incremental no valor gerado pela 

empresa por meio de seus relacionamentos com os stakeholders. 

A criação e distribuição de valor para stakeholders é considerado como um ciclo que 

envolve o desenvolvimento de vantagens competitivas (Harrison et al., 2010). A capacidade 

de a empresa criar e distribuir valor por meio do relacionamento com os stakeholders pode 

levar ao desenvolvimento de vantagens competitivas que podem refletir no sucesso da 

empresa, avaliado por indicadores de desempenho financeiro. Portanto, propõe-se a seguinte 

hipótese: 

Hipótese 3: A distribuição de valor incremental positiva para stakeholders está mais 

associada ao desempenho financeiro superior da empresa do que a distribuição de 

valor incremental negativa ou nula. 
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4 MÉTODO DA PESQUISA 

 

 

Quanto ao posicionamento metodológico, a pesquisa enquadra-se no paradigma 

positivista e têm uma abordagem quantitativa. É um estudo descritivo que busca analisar a 

relação entre a distribuição de valor incremental para os stakeholders e o desempenho 

financeiro corporativo. 

 

 

4.1 Amostra 

 

 

A população considerada na pesquisa é formada por empresas de capital aberto 

listadas na B3 e suas controladas. A amostra alvo é constituída pelas empresas que 

responderam ao questionário do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). 

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) “é uma ferramenta para análise 

comparativa da performance das empresas listadas na B3 sob o aspecto da sustentabilidade 

corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e 

governança corporativa” (ISE, 2016). A carteira ISE é composta por aproximadamente 40 

ações selecionadas anualmente. Para esta seleção, as empresas com as 200 ações mais 

líquidas são convidadas a responder o questionário utilizado como instrumento de avaliação 

para formação da carteira (ISE, 2016).  

Uma análise comparativa do ISE com o Índice Bovespa (Ibovespa) no período de 

2005 a 2015 revelou que as ações que compõem o ISE apresentam maior retorno e menor 

risco em comparação com as ações do Ibovespa que não compõem o ISE (Serra, Felsberg, & 

Fávero, 2017). Os resultados revelam a capacidade do ISE em selecionar empresas com 

elevado desempenho socioambiental e também desempenho no mercado financeiro. 

O questionário ISE é elaborado e administrado pelo Centro de Estudos em 

Sustentabilidade (GVces) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV). O questionário ISE foi desenvolvido pela primeira 

vez no ano de 2005, e desde então, anualmente é aprimorado e enviado às empresas 

elegíveis para compor a carteira. As empresas que respondem ao questionário devem 

também anexar documentos para comprovar a veracidade das respostas. O questionário é 
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segmentado em 7 dimensões: Geral, Natureza do Produto, Governança Corporativa, 

Econômico-Financeira, Social, Ambiental e Mudanças Climáticas. A metodologia do 

questionário e da formação da carteira ISE, bem como as perguntas do questionário são 

disponibilizadas no site da B3 (ISE, 2016).   

Nessa pesquisa, utilizaram-se dados restritos com a resposta das empresas aos 

questionários, ou seja, os dados não foram disponibilizados para o público em geral. Os 

dados concedidos pelo GVces referem-se aos anos 2011, 2012 e 2013. O ano de 2010 

também foi utilizado para base do cálculo de valor incremental. Foram selecionadas as 

empresas que responderam o questionário, pelo menos, em dois anos consecutivos e 

disponibilizaram dados financeiros no Economatica® (empresas listadas) ou nos sites das 

empresas, na área de relacionamento com investidores (empresas controladas). As empresas 

que responderam o questionário não participaram necessariamente da carteira ISE. A 

amostra não foi selecionada pelo critério de compor a carteira ISE e sim pela disponibilidade 

das informações concedidas nos três anos de análise. 

A amostra final é composta por 62 empresas e 181 observações em três anos (2011, 

2012 e 2013). 

 

 

4.2 Coleta e tratamento dos dados 

 

 

A coleta dos dados é administrada pelo GVces com a finalidade de formação da 

carteira ISE. Embora o questionário ISE tenha como finalidade avaliar a sustentabilidade 

corporativa, algumas de suas questões podem ser associadas à distribuição de valor para 

stakeholders. Para selecionar as questões utilizadas nessa pesquisa, investigou-se na 

literatura o que poderia ser considerado como valor ou fonte de utilidade para os 

stakeholders primários, conforme apresentado na seção 2.2.  

Ademais, classificou-se as questões como valor relacional ou valor transacional. 

Baseando-se no estudo de Grönroos (1997), considera-se valor relacional como processos e 

políticas que promovem o relacionamento entre a empresa e os stakeholders e como valor 

transacional relações contratuais de troca entre a empresa e os stakeholders. Ressalta-se que 

o questionário tem questões de natureza predominantemente relacional, levantando 

processos, programas e ações da empresa. Portanto, classificou-se a maior parte das questões 



67 

 

como relacional. As questões do tipo transacional referem-se a aspectos monetários, 

condições de contrato e dimensões tangíveis do relacionamento entre a empresa e os 

stakeholders. 

O Quadro 8 apresenta as fontes de utilidade e tipos de valor adotados na pesquisa, 

buscando-se conciliar as fontes de utilidade apontadas na literatura e apresentadas na seção 

2.2 com as informações disponíveis no questionário ISE. As questões também são 

apresentadas de forma detalhada no Apêndice A. 

 

Quadro 8 – Mensuração de valor para stakeholders 

Stakeholder Valor / Fonte de utilidade Tipo Score 

Funcionário 

Diversidade/Equidade (Surroca et al., 2013; Harrison & 

Wicks, 2013) 

Relacional 4 

Qualidade de vida/Bem-estar (Tantalo & Priem, 2016; 

Sarturi et al., 2015; Surroca et al., 2013) 

Relacional 3 

Satisfação/Coerência (Surroca et al., 2013; Harrison & 

Wicks, 2013) 

Relacional 4 

Respeito e inclusão (Tantalo & Priem, 2016; Harrison & 

Wicks, 2013; Surroca et al., 2013) 

Relacional 1 

Salários e benefícios (Tantalo & Priem, 2016; Sarturi et al., 

2015; Harrison & Wicks, 2013; Surroca et al., 2013) 

Transacional 3 

  Total 15 

Cliente 

Respeito e tratamento justo (Harrison & Wicks, 2013) Relacional 4 

Responsabilidade ambiental e produto “ecofriendly” 

(Tantalo & Priem, 2016) 

Relacional 2 

Satisfação (Surroca et al., 2013) Relacional 6 

Segurança do produto (Surroca et al., 2013) Transacional 1 

  Total 13 

Fornecedor 

Programas de conscientização (Surroca et al., 2013) Relacional 3 

Políticas formais de contratação (Surroca et al., 2013) Transacional 3 

Sistema de monitoramento (Surroca et al., 2013) Transacional 4 

  Total 10 

Comunidade 

Impacto percebido (Harrison & Wicks, 2013) Relacional 7 

Engajamento (Surroca et al., 2013) Relacional 6 

Contribuições sociais (Sarturi et al., 2015; Harrison & 

Wicks, 2013; Surroca et al., 2013) 

Transacional 1 

Infraestrutura local (Tantalo & Priem, 2016; Sarturi et al., 

2015; Harrison & Wicks, 2013; Surroca et al., 2013) 

Transacional 1 

  Total 15 

Acionista 

Disclosure e transparência (Harrison & Wicks, 2013) Relacional 2 

Estruturas e características da governança corporativa 

(Harrison & Wicks, 2013; Surroca et al., 2013) 

Relacional 8 

Avaliação de desempenho dos executivos (Surroca et al., 

2013) 

Relacional 2 

Retorno e risco (Tantalo & Priem, 2016; Harrison & Wicks, 

2013) 

Transacional 2 

  Total 14 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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As questões selecionadas referem-se a fontes de utilidade para os stakeholders 

primários. As questões utilizadas estão em sua maioria na dimensão Social do questionário, 

que possui a maior parte de questões relacionadas a valor para stakeholders primários; nas 

dimensões Governança Corporativa e Econômico-Financeira, foram selecionadas questões 

relacionadas ao acionista; e na dimensão Natureza do Produto, questões sobre clientes. 

As questões originais do ISE têm diferentes escalas, podendo ser binárias, com 

alternativas múltiplas excludentes ou não excludentes. Para o tratamento das questões foram 

considerados todos os itens não excludentes ou binários nos quais a empresa poderia 

fornecer uma resposta positiva ou negativa quanto à implementação da ação, programa ou 

processo referente à distribuição de valor para o stakeholder. O total máximo de scores que 

uma empresa poderia obter para cada tipo de valor por stakeholder está apresentado no 

Quadro 8, sendo o total de 15 para funcionários, 13 para clientes, 10 para fornecedores, 15 

para comunidade e 14 para acionista. 

Para explicar e sintetizar o tratamento das questões ISE, a Figura 4 apresenta os 

passos adotados na pesquisa para definição dos scores de valor para stakeholders. 

 

Figura 4 – Etapas para definição dos scores de valor para stakeholders  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Seleção das questões ISE que mensuram o valor distribuído para os stakeholders 
primários. 

Classificação das questões em valor relacional e valor transacional. 

Atribuição do score 1 ou zero para cada questão.  Atribui-se 1 se a empresa realizou a 
ação, programa ou processo  perguntado na questão que se refere à distribuição de valor 

para o stakeholder. 

Soma dos scores de valor relacional, valor transacional, valor total para cada 
stakeholder e a soma dos scores por empresa. 

Relativização dos scores atribuídos  nas etapas anteriores pelo score geral do 
questionário ISE definido pelo GVCes para cada empresa que respondeu o 

questionário. 
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Dado que o valor máximo de scores é diferente por tipo de valor e por stakeholder, 

os scores foram relativizados pelo score total do questionário que revela o desempenho da 

empresa para a seleção da carteira ISE. O score é uma avaliação geral do questionário ISE 

efetuada pelo GVCes. Com a ponderação, calculou-se o percentual de distribuição de valor 

para o stakeholder em relação ao total de ações para a sustentabilidade das empresas, 

obtendo-se uma variável métrica. 

 

  

4.3 Definição das variáveis da pesquisa 

 

 

As variáveis da pesquisa são a distribuição de valor para cada stakeholder por ano, a 

distribuição de valor incremental (DVI) para cada stakeholder (diferença entre períodos), os 

tipos de distribuição de valor incremental e o desempenho financeiro. O Quadro 9 apresenta 

as variáveis da pesquisa. 

 

Quadro 9 - Variáveis da pesquisa 

Tipo Variável Descrição 

Variáveis 

explicativas 

Valor por 

stakeholder 

A distribuição de valor é mensurada pela soma das respostas às 

questões relacionadas a cada stakeholder dividido pelo score total do 

questionário ISE e multiplicadas por 100. Foram obtidas cinco 

variáveis métricas por ano. 

Valor total Soma das variáveis de distribuição de valor por stakeholders. 

Valor relacional 
Soma das variáveis de distribuição de valor por stakeholders 

classificadas como “Relacional” 

Valor 

transacional 

Soma das variáveis de distribuição de valor por stakeholders 

classificadas como “Transacional” 

Distribuição de 

valor 

incremental 

(DVI) 

Diferenças entre os scores de cada stakeholder, subtraindo-se o score 

do período atual pelo score do período anterior. O ano base (t0) para o 

cálculo dos incrementos é 2010. As variáveis são métricas obtendo-se 

incrementos positivos, negativos ou neutros. 

DVI equilibrada 

Calculou-se a variância da distribuição de valor incremental dos 

stakeholders primários, para obter a dispersão da distribuição de valor. 

A amostra foi dividida em duas partes, abaixo da mediana da variância 

obtida e acima da mediana. Gerou-se uma variável binária em que as 

observações com menor variância (abaixo da mediana) foram 

consideradas como distribuição mais equilibrada (1) e com maior 

variância (acima da mediana) como distribuição menos equilibrada (0). 

DVI positiva 

Calculou-se a soma da distribuição de valor incremental dos 

stakeholders primários, obtendo-se somas totais acima ou abaixo de 

zero. Gerou-se uma variável binária em que as observações acima de 

zero foram classificadas como positivas (1) e abaixo de zero como 

negativas (0). As somas positivas representam criação de valor no 

período considerado. 
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Tipo Variável Descrição 

Variável 

dependente 
ROA 

O desempenho financeiro foi calculado pelo retorno sobre o ativo 

(ROA). O ROA é obtido pela razão entre o lucro operacional e o total 

de ativos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As variáveis explicativas foram obtidas pelo questionário ISE, conforme descrito na 

seção de coleta e tratamento de dados. Considerando que as hipóteses pressupõem que as 

empresas buscam construir e manter um relacionamento justo com os stakeholders, que teria 

como consequência a obtenção de vantagens competitivas e um desempenho financeiro 

superior, torna-se relevante definir as variáveis pelo questionário ISE, que busca avaliar as 

melhores práticas sustentáveis. Por consequência, a amostra também é composta por 

empresas que demonstram maior interesse em fazer o disclosure dessas práticas que pode 

ser um mecanismo para fortalecer o relacionamento com os stakeholders. Além disso, por 

incluir uma análise temporal, a pesquisa é viabilizada por obter-se variáveis provenientes de 

uma coleta de dados realizada anualmente. 

A variável de desempenho financeiro foi definida como o retorno sobre o ativo 

(ROA), por ser um importante indicador de rentabilidade das empresas analisadas. A 

variável ROA é a mais utilizada nos estudos que analisaram a relação entre desempenho 

social e desempenho financeiro das empresas (Boaventura et al., 2012).  Ao analisar como 

variável dependente o desempenho financeiro, incluiu-se as variáveis de controle mais 

utilizadas na literatura. As variáveis de controle são o tamanho da empresa, o setor e o ano. 

O tamanho da empresa foi definido pelo logaritmo do ativo total. Para o setor, adotou-se a 

classificação Economatica® e foram criadas variáveis dummy para cada um dos setores. De 

forma semelhante, foram criadas variáveis dummy para cada ano considerado no estudo. 

 

 

4.4 Matriz de Amarração Metodológica 

 

 

As variáveis apresentadas foram obtidas com a finalidade de testar as hipóteses 

propostas nessa pesquisa. Para a apresentação das variáveis que foram empregadas em cada 

hipótese, foi desenvolvida uma Matriz de Amarração Metodológica, conforme modelo de 

Mazzon (1981), ilustrada no Quadro 10. 



71 

 

 

Quadro 10 – Matriz de amarração metodológica 

Objetivos da pesquisa Hipóteses de pesquisa 
Variáveis de 

pesquisa 

Análise de 

dados 

(iii) Analisar a relação entre 

os tipos de valor para 

stakeholders e o desempenho 

financeiro. 

Hipótese 1: A distribuição de valor 

relacional para stakeholders está 

mais associada ao desempenho 

financeiro superior da empresa do 

que a distribuição de valor 

transacional. 

VD: ROA 

VI: Valor 

relacional 

VI: Valor 

transacional 

Análise de 

Regressão 

Múltipla 

para Dados 

em Painel 

 

Correlação 

de Pearson 

(iv) Analisar a relação entre 

os tipos de distribuição de 

valor incremental para os 

stakeholders e o desempenho 

financeiro. 

Hipótese 2: A distribuição de valor 

incremental equilibrada para 

stakeholders está mais associada ao 

desempenho financeiro superior da 

empresa do que a distribuição de 

valor incremental não equilibrada. 

VD: ROA 

VI: Valor total  

VI: DVI 

equilibrada Análise de 

Regressão 

Múltipla 

para Dados 

em Painel 

Hipótese 3: A distribuição de valor 

incremental positiva para 

stakeholders está mais associada ao 

desempenho financeiro superior da 

empresa do que a distribuição de 

valor incremental negativa ou nula. 

VD: ROA 

VI: Valor total  

VI: DVI positiva 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com o objetivo de analisar a relação entre os tipos de distribuição de valor para os 

stakeholders e o desempenho financeiro, propôs-se a Hipótese 1, que afirma que o valor 

relacional está mais associado ao desempenho financeiro. A hipótese foi testada com 

modelos de regressão múltipla para dados em painel e utilizou-se também a correlação de 

Pearson para analisar de forma desagregada as variáveis de distribuição de valor de cada um 

dos stakeholders primários. 

Com o objetivo de analisar a relação entre os tipos de distribuição de valor 

incremental e o desempenho financeiro foram propostas as Hipóteses 2 e 3. As hipóteses 

propõem a análise do padrão equilibrado, ou seja, se um equilíbrio na distribuição de valor 

incremental está mais associado ao desempenho financeiro; e do padrão positivo, ou seja, 

quando a distribuição de valor incremental total é positiva, há uma criação de valor no 

período que está mais associada ao desempenho financeiro. As hipóteses são testadas com 

modelos de regressão múltipla para dados em painel. 
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4.5 Modelos e técnicas de análise de dados  

 

 

Para analisar as relações propostas na tese foram testados modelos longitudinais de 

regressão para dados em painel. Os modelos testados são lineares dado que a variável 

dependente é métrica. Os modelos longitudinais apresentam algumas vantagens como 

permitir a análise da evolução temporal do fenômeno estudado para cada empresa, maior 

variabilidade dos dados, menor multicolinearidade e maior eficiência na estimação dos 

parâmetros. O painel foi desbalanceado, pois a quantidade de observações não é igual à 

quantidade de empresas da amostra multiplicada pelos períodos (Fávero & Belfiore, 2017). 

Diferentes tipos de estimação podem ser usadas em modelos de regressão em painel, 

sendo comum o uso da estimação por mínimos quadrados ordinários (MQO) com erro 

padrão agrupados por indivíduo, estimação por efeitos fixos e estimação por efeitos 

aleatórios.  Foram testados os três modelos e realizados testes para identificar a estimação 

mais adequada para a pesquisa. Os modelos foram estimados utilizando-se o software 

Stata® e seguindo as recomendações de Fávero e Belfiore (2017). 

Para comparar se o modelo mais adequado é por efeitos fixos ou por MQO utilizou-

se o teste de F de Chow. No teste, quando rejeitada a hipótese nula de que todos os efeitos 

individuais são iguais a zero, opta-se pelo modelo por efeitos fixos. Para comparar se o 

modelo por efeitos aleatórios é mais adequado que por MQO utilizou-se o teste LM 

(Lagrange multiplier) de Breusch-Pagan. Se rejeitada a hipótese de que não existem 

diferenças significantes entre os indivíduos opta-se pelo modelo por efeitos aleatórios. Por 

fim, para comparar a estimação por modelos fixos e aleatórios utilizou-se o teste de 

Hausman. Nesse teste, se rejeitada a hipótese nula de que os efeitos individuais são 

aleatórios opta-se por efeitos fixos. Na amostra estudada, o teste de Hausman não foi 

rejeitado nos modelos estimados, portanto optou-se pela estimação por efeitos aleatórios, 

dado que o teste confirmou que os parâmetros obtidos por efeitos aleatórios são consistentes 

com os parâmetros obtidos por efeito fixo.  

Os modelos testados podem ser representados pelas equações: 

(1) ROAit = ValorTotalit + Tamanhoit + Setorit + Anoit + it 

(2) ROAit = ValorRelacionalit + ValorTransacionalit + Tamanhoit + Setorit + Anoit + it 

(3) ROAit = ValorTotalit + DVIequilibradait + Tamanhoit + Setorit + Anoit + it 
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(4) ROAit = ValorTotalit + DVIpositivait + Tamanhoit + Setorit + Anoit + it 

 

Onde, 

ROA: Retorno sobre o ativo (desempenho financeiro); 

ValorTotal: Distribuição de valor para stakeholders primários; 

DVIequilibrada: Distribuição de valor incremental equilibrada; 

DVIpositiva: Distribuição de valor incremental positiva; 

Tamanho: Logaritmo do ativo total; 

Setor: Setor da empresa conforme classificação Economatica®; 

Ano: Ano referente ao desempenho mensurado. 

 

Calculou-se também correlações de Pearson para analisar a relação linear entre as 

variáveis de valor por stakeholder e a variável de desempenho financeiro. Além disso, 

calculou-se estatísticas descritivas da amostra. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

O capítulo de apresentação e análise dos resultados está organizado em três seções. 

Na primeira seção, reporta-se a estatística descritiva das variáveis e caracteriza-se a amostra 

analisada quanto à distribuição de valor para stakeholders. A segunda seção apresenta os 

resultados do modelo de regressão que testa a relação entre valor para stakeholders e 

desempenho financeiro. Por fim, a terceira seção analisa os modelos que testam a relação 

entre os tipos de distribuição de valor incremental para stakeholders e o desempenho 

financeiro. 

 

 

5.1 Análises descritivas  

 

 

A amostra final da pesquisa é composta por 62 empresas, sendo que 41 empresas têm 

ações listadas na B3 e 21 empresas são controladas por empresas listadas. A maioria das 

empresas teve as suas ações, ou de sua controladora, participando da carteira ISE. Em 

média, 54 empresas por ano participaram da carteira ou são controladas por empresas que 

participaram, dentre as 62 empresas da amostra. 

A Tabela 1 apresenta a quantidade de empresas por setor conforme a classificação do 

Economatica®. Observa-se que a maioria das empresas atua no setor de Energia Elétrica 

(40,3% da amostra). Em geral, as empresas do setor de Energia apresentam um alto 

disclosure social, sendo este setor um dos que mais publicam relatórios de sustentabilidade. 

Os demais setores que concentram empresas da amostra são os de Transportes e Serviços 

(14,5%), Finanças e Seguros (9,7%), Comércio (8%), e a classificação denominada pelo 

Economatica® como outros (6,45%). Dois setores – Papel e Celulose, e Química – estão 

representados por duas empresas e outros nove setores estão representados por apenas uma 

empresa na amostra. Os dois setores com maior número de empresas – Energia e 

Transportes – são também aqueles com maior número de empresas controladas, que são 

empresas de geração e transmissão de energia elétrica e empresas concessionárias de 

rodovias. 
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Tabela 1 – Quantidade de empresas por setor 

Setor Freq. Percent. 

Energia Elétrica 25 40.32 

Transportes e Serviços 9 14.52 

Finanças e Seguros 6 9.68 

Comércio 5 8.06 

Outros 4 6.45 

Papel e celulose 2 3.23 

Química 2 3.23 

Alimentos e bebidas 1 1.61 

Construção 1 1.61 

Mineração 1 1.61 

Máquinas e indústrias 1 1.61 

Petróleo e gás 1 1.61 

Siderurgia e metalurgia 1 1.61 

Software e dados 1 1.61 

Telecomunicações 1 1.61 

Veículos e peças 1 1.61 

Total 62 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas das principais variáveis da pesquisa, 

obtidas conforme descrição no capítulo de Metodologia.  

 

Tabela 2 – Estatísticas descritivas das principais variáveis 

Variáveis Média Desv.Pad. Min Max Obs 

ROA 5.4687 7.4247 -6.7455 33.9261 186 

Valor Total 10.3908 1.5628 6.4408 16.0166 181 

Valor Relacional  8.1467 1.3137 5.0386 12.4574 181 

Valor Transacional  2.2441 0.5894 1.1231 4.2064 181 

Valor para Funcionários 2.8940 0.6141 1.2866 5.6369 181 

Valor para Clientes 2.0368 0.6654 0.5198 3.4689 181 

Valor para Fornecedores 1.3100 0.6610 0.0000 2.7851 181 

Valor para Comunidade 2.0383 0.9001 0.4854 3.9635 181 

Valor para Acionistas 2.1118 0.5359 0.8797 3.5292 181 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A variável ROA apresenta média de 5,47 e elevado desvio-padrão (7,42). As 

variáveis de valor para stakeholders têm menor desvio-padrão e amplitude que a variável de 

desempenho financeiro. A variável de valor relacional tem maior média que a variável de 

valor transacional, 8,15 e 2,24 respectivamente. Essa diferença decorre da menor quantidade 



77 

 

de variáveis referente à distribuição de valor transacional no banco de dados. Ressalta-se 

que as variáveis foram relativizadas em relação ao score total do questionário ISE. 

Quanto às variáveis de valor para stakeholders, a variável funcionários (2,89) obteve 

a maior média, seguido de acionistas (2,11), comunidade (2,038), clientes (2,037) e 

fornecedores (1,31). Portanto, as variáveis com maiores médias de distribuição de valor são 

dos stakeholders internos. 

Para observar o comportamento dessas variáveis de forma descritiva, também foram 

calculadas as correlações entre as principais variáveis mensuradas na pesquisa. As 

correlações são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Correlação entre as principais variáveis 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ROA 1 
        

2. Valor 

Total 
0.2111** 1 

       

3. Valor 

Relacional 
0.1785* 0.9305** 1 

      

4. Valor 

Transacional 
0.1619* 0.5776** 0.2385** 1 

     

5. Valor 

Funcionários 
0.1264† 0.6158** 0.5415** 0.4259** 1 

    

6. Valor 

Clientes 
0.2225** 0.4632** 0.5006** 0.1126 0.2696** 1 

   

7. Valor 

Fornecedores 
0.2175** 0.4469** 0.1779* 0.7884** 0.2246** 0.0993 1 

  

8. Valor 

Comunidade 
-0.0688 0.3840** 0.4470** 0.0218 -0.0146 -0.3393** -0.1182 1 

 

9. Valor para 

Acionistas 
0.0417 0.4392** 0.5013** 0.0475 0.0626 0.2476** -0.1124 0.024 1 

†p < 0.1; *p < 0.05; **p < 0.01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As variáveis de distribuição de valor são, em sua maioria, correlacionadas entre si. 

Observa-se que a maior correlação obtida é entre a variável de valor total e a de valor 

relacional (0,93). As variáveis agregadas de valor total, relacional e transacional têm 

correlação positiva e significante com o ROA. Quanto às variáveis desagregadas, clientes e 

fornecedores têm relação positiva e significante ao nível de 5% e funcionários tem relação 

positiva e significante ao nível de 10%. Ressalta-se que o valor para acionistas e para 

comunidade não está correlacionado com o desempenho financeiro na amostra estudada.  
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Nessa pesquisa, não apenas o cálculo do valor distribuído é objeto de análise, mas 

também o valor incremental. Como citado no capítulo de metodologia, o valor incremental 

foi obtido pela diferença do ano t pelo ano t-1. Para uma análise do valor incremental para 

stakeholders, considera-se importante a análise descritiva por setor, devido às características 

do ambiente operacional de cada setor que refletem na distribuição incremental, como 

observado por Lieberman, Garcia‐Castro e Balasubramanian (2017) em seu estudo. Em 

função do tamanho da amostra, muitos setores estão representados apenas por uma empresa.  

A Tabela 4 apresenta a média da variável de distribuição de valor incremental dos 

stakeholders primários por setor. 

 

Tabela 4 – Média da distribuição de valor incremental por setor 

Setores Funcionário Cliente Fornecedor Comunidade Acionista n 

Alimentos e Bebidas -0.2596 -0.0048 0.2452 0.2536 -0.0709 1 

Comércio 0.0394 -0.2735 0.0718 -0.0440 0.0027 5 

Construção -0.6735 -0.1735 -0.0984 -0.1243 -0.2927 1 

Energia Elétrica -0.0724 -0.0355 0.1282 -0.1105 0.0368 25 

Finanças e Seguros -0.0422 -0.1342 0.1018 0.0191 -0.1237 6 

Mineração 0.4016 -0.3775 0.0252 -0.2045 -0.1489 1 

Máquinas e Indústrias -0.5629 0.0446 -0.1594 0.3304 -0.2398 1 

Outros 0.0021 -0.1775 0.2973 -0.1328 -0.1755 4 

Papel e Celulose -0.0732 -0.0279 -0.1668 -0.0314 0.0961 2 

Petróleo e Gás 0.1810 0.0606 -0.0149 -0.1498 0.0905 1 

Química 0.1854 0.0469 0.1076 0.0383 -0.0468 2 

Siderurgia e Metalurgia 0.2190 0.1959 0.5673 -0.3457 0.1959 1 

Software e Dados -0.4349 -0.3207 -0.0923 -0.0161 -0.4788 1 

Telecomunicações 0.0625 -0.1734 -0.2106 -0.3626 0.2985 1 

Transportes e Serviços 0.1615 -0.0293 0.4288 -0.1485 0.0145 9 

Veículos e Peças 0.0999 0.5182 -0.1645 0.0987 0.1810 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se na Tabela 4 que algumas empresas apresentam distribuição de valor 

incremental positiva para pelo menos três dos cinco stakeholders analisados. Essas empresas 

estão nos setores de Comércio, Petróleo e Gás, Química, Siderurgia e Metalurgia, 

Transportes e Serviços, e Veículos e Peças. Por outro lado, algumas empresas apresentaram 

valor incremental negativo para todos os stakeholders primários. As empresas são do setor 

de Construção, Papel e Celulose e Software e Dados. Outro resultado observado é que, em 

muitos setores (7 de 16 classificações de setor), o maior incremento foi para o stakeholder 

fornecedor: Alimentos e Bebidas, Comércio, Energia Elétrica, Finanças e Seguros, Outros, 
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Siderurgia e Metalurgia, Transportes e Serviços. Para os setores de Mineração, Petróleo e 

Gás e Química, o stakeholder que recebeu maior valor incremental foi o funcionário. 

Ressalta-se que, como as variáveis foram relativizadas pelo score total do questionário ISE, 

os incrementos positivo e negativo são considerados em relação ao desempenho social total 

da empresa.  

Comparou-se as variáveis de valor incremental com as variáveis de valor total. Na 

Figura 5 são apresentados gráficos Box-plot com a amplitude, mediana e quartis das 

variáveis de valor total e valor incremental desagregadas dos cinco stakeholders primários.  

 

Figura 5 – Box-plot valor para stakeholders  
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Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se que os fornecedores apresentam menor valor total, porém maior valor 

incremental. O elevado valor incremental para os fornecedores pode ser interpretado como 

uma maneira de compensar o tratamento inferior recebido, quando comparado aos demais 

stakeholders. Observa-se também que a comunidade apresenta, em média, baixo valor total 

e também baixo valor incremental. A variável comunidade também apresenta maior 

variância, ou seja, observa-se que há relevante diferença entre as empresas no tratamento 

desse stakeholder.  

Cabe salientar que, considerando a mediana, a ordem de maior para menor 

distribuição de valor difere da média: funcionários (2,90), clientes (2,16), acionistas (2,12), 

comunidade (1,73), e fornecedores (1,36). Observa-se que a posição da variável valor para 

cliente altera-se quando considerada a mediana da quarta posição para a segunda posição. 

Para analisar a distribuição de valor para stakeholders, quanto ao valor total e valor 

incremental, elaborou-se a matriz na Figura 6 considerando alto e baixo valor, segmentados 

pela mediana. Ou seja, valores iguais ou acima da mediana das cinco variáveis de 

stakeholders foram considerados como alto valor total ou incremental, e abaixo da mediana 

foram considerados como baixo valor total ou incremental. 

 

Figura 6 – Matriz de distribuição de valor para stakeholders 

  Valor incremental  

  Alto Baixo  

Valor 

total 

Alto 
Funcionário 

Acionista 
Cliente 

 

Baixo Fornecedor Comunidade  
 

     

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na matriz apresentada, observa-se que para os stakeholders internos, funcionário e 

acionista, há elevada distribuição de valor e também elevado valor incremental. Ou seja, os 

stakeholders internos podem ser priorizados na distribuição de valor por obterem mais valor 

e mais incrementos (ou, em alguns casos, mesmo havendo incrementos negativos eles foram 

de baixa magnitude). O stakeholder cliente obteve alto valor total e baixo valor incremental. 

Nesse sentido, a distribuição de valor para o cliente pode ter alcançado um nível estável na 

amostra.  
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Em contraposição, o stakeholder fornecedor obteve baixo valor total e alto valor 

incremental. Portanto, os altos incrementos podem ser uma forma de compensação pela 

baixa distribuição de valor para este stakeholder. Por fim, a comunidade apresentou baixo 

valor total e baixo valor incremental. Ou seja, pode ser considerado como o stakeholder 

menos priorizado na distribuição de valor e ressalta-se que a comunidade é o stakeholder 

mais externo à organização e pode exercer menos pressão nos gestores para que tenham seus 

interesses atendidos. 

A análise descritiva da amostra revela que a distribuição de valor, de forma geral, 

privilegia os stakeholders internos tanto em relação ao montante de valor recebido como em 

relação aos incrementos na distribuição de valor. As análises também indicam que os setores 

apresentam diferenças quanto à distribuição de valor incremental. Alguns setores 

apresentaram mais incrementos positivos para os stakeholders enquanto outros setores 

apresentaram mais incrementos negativos, indicando que a distribuição de valor pode ser 

influenciada pelo setor em que a empresa opera. Além disso, observa-se que a distribuição 

de valor incremental tanto pode ser uma forma de reforçar o relacionamento com um 

stakeholder que recebe muito valor como uma forma de compensar um stakeholder que 

recebe pouco valor da empresa. 

 

 

5.2 Relação entre valor para stakeholders e desempenho financeiro 

 

 

O segundo objetivo da pesquisa é analisar se há relação entre valor para stakeholders 

e desempenho financeiro. Para a análise, o Modelo 1 considerou como variável explicativa o 

valor total para stakeholders e como variável dependente o ROA. Os resultados obtidos no 

Modelo 1 são reportados na Tabela 5. 

O Modelo 1 apresenta os resultados do modelo de regressão para dados em painel 

com estimação por efeitos aleatórios. Conforme detalhado na metodologia, foram testados 

modelos de efeito aleatório e efeito fixo e analisados os testes LM de Breusch-Pagan, F de 

Chow e Hausman para verificar qual o modelo mais adequado. Os resultados revelaram que 

a estimação por efeitos aleatórios é adequada para a análise. 

 



82 

 

Tabela 5 – Resultados do Modelo 1 

Dependente: ROA Modelo 1 

Valor Total 0.6181** 

 
(0.2374) 

Tamanho -0.8116 

 
(0.7370) 

Comércio 2.8520 

 
(3.8709) 

Energia Elétrica -0.2039 

 
(2.5468) 

Finanças e Seguros 1.8102 

 
(3.8409) 

Outros -0.9627 

 
(4.1745) 

Transportes e Serviços 2.7306 

 
(3.8430) 

Ano2012 -1.0581* 

 
(0.4502) 

Ano2013 -1.4244** 

 
(0.4774) 

Constante 12.1457 

 
(12.5280) 

R² (overall) 0.1287 

Wald chi2 19.98* 

Observações 181 

Empresas 62 

Coeficientes nas primeiras linhas. Erro padrão entre parênteses. 

†p < 0.1; *p < 0.05; **p < 0.01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os resultados do Modelo 1 mostram que o coeficiente da variável explicativa de 

valor total para stakeholders é positivo e significante ao nível de 5%. Ou seja, obteve-se na 

amostra uma relação positiva e significante entre valor para stakeholders e ROA. Foram 

consideradas variáveis dummy de setor, considerando-se as cinco classificações 

Economatica® com maior número de empresas no modelo e utilizando-se as demais 

indústrias agrupadas como uma dummy de referência.  

O R² do modelo é de 12,87%, que representa o percentual de explicação da variação 

do ROA pelas variáveis do modelo. Ressalta-se que o objetivo do teste não é explicar a 

variação do ROA, mas identificar se há relação entre valor para stakeholders e desempenho 

financeiro. Portanto, os achados permitem verificar que a distribuição de valor para 
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stakeholders primários está positivamente relacionada com o desempenho financeiro na 

amostra. 

Os modelos de regressão com as variáveis desagregadas de valor para stakeholders 

não obtiveram estatística Wald chi2 ou estatística F significante ao nível de 5%. Portanto, as 

variáveis desagregadas foram analisadas por correlação de Pearson, conforme Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Correlação valor para stakeholders e desempenho 

 
ROA 

Valor 

Funcionários 

Valor 

Clientes 

Valor 

Fornecedores 

Valor 

Comunidade 

Valor 

Acionistas 

ROA 1 

     Valor Funcionários 0.1264† 1 

    Valor Clientes 0.2225** 0.2696** 1 

   Valor Fornecedores 0.2175** 0.2246** 0.0993 1 

  Valor Comunidade -0.0688 -0.0146 -0.3393** -0.1182 1 

 Valor Acionistas 0.0417 0.0626 0.2476** -0.1124 0.024 1 

†p < 0.1; *p < 0.05; **p < 0.01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As correlações obtidas têm resultados positivos e significantes ao nível de 5% para 

valor para clientes e ROA (0,2225) e valor para fornecedor e ROA (0,2175). A correlação 

entre valor para funcionários e ROA (0,1264) é significante se considerado o nível de 10%. 

Embora os coeficientes de correlação sejam significantes, não são considerados como uma 

forte correlação. No entanto, os coeficientes significantes obtidos sinalizam que a 

distribuição de valor para clientes, fornecedores e funcionários pode estar mais associada 

com o desempenho financeiro das empresas da amostra analisada. 

Observa-se também na Tabela 6 correlações significantes entre as variáveis de 

distribuição de valor para stakeholders. As correlações são positivas entre funcionários e 

clientes (0,2696), funcionários e fornecedores (0,2246), e clientes e acionistas (0,2476). 

Uma correlação negativa e significante encontrada é entre valor para clientes e para 

comunidade (-0,3393), que é o maior coeficiente de correlação encontrado, e sinaliza que as 

empresas da amostra que mais distribuem valor para clientes distribuem menos valor para a 

comunidade. 
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5.3 Relação entre valor relacional e transacional e desempenho financeiro 

 

 

Para o teste da Hipótese 1, o Modelo 2 considerou como variáveis explicativas o 

valor relacional e o valor transacional para stakeholders, e como variável dependente o 

ROA. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Resultados do Modelo 2 

Dependente: ROA Modelo 2 

Valor Relacional 0.6580** 

 
(0.2712) 

Valor Transacional 0.4386 

 
(0.6293) 

Tamanho -0.8191 

 
(0.7401) 

Comércio 2.7324 

 
(3.9053) 

Energia Elétrica -0.2824 

 
(2.5694) 

Finanças e Seguros 1.7851 

 
(3.8567) 

Outros -1.0026 

 
(4.1927) 

Transportes e Serviços 2.6869 

 
(3.8603) 

Ano2012 -1.0341* 

 
(0.4578) 

Ano2013 -1.3993** 

 
(0.4853) 

Constante 12.3797 

 
(12.5963) 

R² (overall) 0.1265 

Wald chi2 19.96* 

Observações 181 

Empresas 62 

Coeficientes nas primeiras linhas. Erro padrão entre parênteses. 

†p < 0.1; *p < 0.05; **p < 0.01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A primeira hipótese propõe que a distribuição de valor relacional para stakeholders 

está mais associada ao desempenho financeiro superior da empresa do que a distribuição de 

valor transacional. As questões de valor para stakeholders foram classificadas como 
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transacional ou relacional e agregadas para formar as duas variáveis explicativas do modelo. 

A estimação por efeitos aleatórios também mostrou-se adequada para o modelo. 

Os resultados do Modelo 2 mostram que o coeficiente da variável explicativa de 

valor relacional para stakeholders é positivo e significante ao nível de 5%. Por sua vez, o 

coeficiente da variável explicativa de valor transacional para stakeholders não é significante. 

Também foram testadas as variáveis padronizadas, para confirmar os resultados do modelo, 

e obtiveram-se os mesmos resultados. O R² do modelo é de 12,65%.  

Dado os resultados obtidos, a Hipótese 1 é suportada, pois apenas o valor relacional 

apresentou uma relação positiva e significante com o desempenho financeiro, enquanto o 

valor transacional não apresentou relação com o ROA. 

Para a análise das variáveis desagregadas por stakeholder, utilizou-se a correlação de 

Pearson. As correlações com as variáveis de valor relacional são apresentadas na Tabela 8. 

Os resultados obtidos com as variáveis de valor relacional são semelhantes aos resultados 

com as variáveis de valor total.  

 

Tabela 8 – Correlação valor relacional (VR) para stakeholders e desempenho 

 
ROA 

VR 

Funcionários 

VR 

Clientes 

VR 

Fornecedores 

VR 

Comunidade 

VR 

Acionistas 

ROA 1 

     VR Funcionários 0.0773 1 

    VR Clientes 0.2146** 0.2097** 1 

   VR Fornecedores 0.3604** 0.2298** 0.1711* 1 

  VR Comunidade -0.0468 0.0457 -0.3442** -0.1231 1 

 VR Acionistas 0.0068 0.0113 0.2429** -0.0731 0.0616 1 

†p < 0.1; *p < 0.05; **p < 0.01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As correlações obtidas têm resultados positivos e significantes ao nível de 5% para 

valor para clientes e ROA (0,2146) e valor para fornecedor e ROA (0,3604). A correlação 

entre valor para funcionários e ROA perde significância e a correlação mais forte passa a ser 

a de fornecedores e ROA. Também há correlações positivas e significantes entre 

funcionários e clientes (0,2097), funcionários e fornecedores (0,2298), e clientes e acionistas 

(0,2429), e a correlação entre valor clientes e comunidade é negativa e significante (-

0,3442). Os resultados indicam que a distribuição de valor relacional para fornecedores e 
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clientes está mais associada com o desempenho financeiro das empresas da amostra 

analisada. 

As correlações com as variáveis de valor transacional são apresentadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Correlação valor transacional (VT) para stakeholders e desempenho 

 
ROA 

VT 

Funcionários 

VT 

Clientes 

VT 

Fornecedores 

VT 

Comunidade 

VT 

Acionistas 

ROA 1 

     VT Funcionários 0.1639* 1 

    VT Clientes 0.0639 -0.1367† 1 

   VT Fornecedores 0.1147 0.1542* 0.1666* 1 

  VT Comunidade -0.1690* -0.1134 0.0824 -0.3418** 1 

 VT Acionistas 0.1323† 0.1117 0.2057** 0.0324 0.0236 1 

†p < 0.1; *p < 0.05; **p < 0.01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As correlações com as variáveis de valor transacional apresentam resultados 

diferentes das variáveis de valor relacional. Enquanto para valor relacional as variáveis de 

clientes e fornecedores tem correlação com o ROA, para o valor transacional essas variáveis 

não tem correlação significante. Os resultados mostram correlação positiva e significante ao 

nível de 5% entre valor transacional para funcionários e ROA (0,1639); correlação positiva e 

significante a 10% entre valor transacional para acionistas e ROA (0,1323); e correlação 

negativa e significante a 5% entre valor transacional para comunidade e ROA (-0,169). 

Os resultados das Tabelas 8 e 9 apresentam evidências que a relação entre valor para 

stakeholders e desempenho difere quando o valor é segmentado em valor relacional e 

transacional. O valor relacional para stakeholders externos (clientes e fornecedores) estão 

mais associados ao desempenho financeiro enquanto o valor transacional para stakeholders 

internos (funcionários e acionistas) estão mais associados ao desempenho financeiro. Além 

disso, a distribuição de valor transacional para a comunidade tem uma correlação negativa 

com o desempenho financeiro.  

Os resultados colocam em evidência a capacidade dos stakeholders internos de 

apropriar renda da empresa, sendo esses os stakeholders que apresentaram maior média de 

valor total, de valor incremental e associação com o desempenho apenas quando 

considerado o valor transacional. Também há evidências da relação entre a distribuição de 

valor relacional para stakeholders externos e o desempenho financeiro. Por fim, observa-se 
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que os investimentos transacionais para a comunidade apresentaram associação negativa 

com o desempenho financeiro da empresa. 

 

 

5.4 Relação entre distribuição de valor incremental e desempenho financeiro 

 

 

Foram considerados dois tipos de distribuição de valor incremental: DVI equilibrada 

e DVI positiva. Torna-se relevante a descrição do tamanho da amostra em cada um dos tipos 

de distribuição, dado que foram definidas variáveis binárias classificando as empresas em 

cada tipo de distribuição. A Tabela 10 apresenta a quantidade de empresas em cada uma das 

classificações e a interseção entre elas. 

 

Tabela 10 – Amostra por padrão de DVI 

  DVI equilibrada  

  Não Sim Total 

DVI positiva 
Não 44 (26%) 37 (22%) 81 (47%) 

Sim 42 (25%) 48 (28%) 90 (53%) 

 Total 86 (50%) 85 (50%) 171 (100%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na DVI equilibrada a proporção de 50% da amostra era esperada, pois o critério de 

classificação foi pela mediana da variação da distribuição de valor incremental. Para a 

variável DVI positiva, 53% da amostra tiveram uma distribuição de valor incremental total 

maior do que zero e 47% uma distribuição de valor incremental total menor do que zero. 

Algumas interseções também são apresentadas na Tabela 10, observando-se que 28% das 

empresas que tiveram distribuição equilibrada também tiveram distribuição positiva. 

Para o teste das Hipóteses 2 e 3, foram estimados os Modelos 3 e 4. Os resultados 

obtidos são apresentados na Tabela 11. O R² do Modelo 3 é 17,51% e do Modelo 4 é 

18,01%. O objetivo do trabalho não é explicar a variação do ROA, que pode ser afetado por 

diversas variáveis, mas encontrar relações entre distribuição de valor incremental e ROA. 

Quanto à distribuição de valor incremental equilibrada, obteve-se um coeficiente 

positivo e significante ao nível de 5%, o que indica que o desempenho financeiro é superior 

para as empresas com distribuição incremental equilibrada em comparação com as empresas 
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com distribuição de valor incremental menos equilibrada, na presença das demais variáveis. 

Portanto, a Hipótese 2 é suportada, que propõe que a distribuição de valor incremental 

equilibrada para stakeholders está mais associada ao desempenho financeiro superior da 

empresa.  

 

Tabela 11 – Resultados dos Modelos 3 e 4 

Dependente: ROA Modelo 3 Modelo 4 

Valor Total 0.7195** 1.0445** 

 
(0.2564) (0.3001) 

DVI equilibrada 1.1030*  

 
(0.5749)  

DVI positiva 
 

-1.1772* 

  
(0.5624) 

Tamanho -0.9492 -0.8719 

 
(0.7190) (0.7131) 

Comércio 2.8375 2.8205 

 
(3.7065) (3.6771) 

Energia Elétrica -0.3110 -0.1344 

 
(2.4381) (2.4186) 

Finanças e Seguros 2.1603 1.8716 

 
(3.6833) (3.6519) 

Outros -1.1136 -1.5975 

 
(3.9972) (3.9712) 

Transportes e Serviços 3.2372 2.3766 

 
(3.7104) (3.6833) 

Ano2012 -1.5078** -1.0426* 

 
(0.5088) (0.5150) 

Ano2013 -2.1455** -1.5767** 

 
(0.5717) (0.5331) 

Constante 13.1811 9.4576 

 
(12.2068) (12.2046) 

R² (overall) 0.1751 0.1801 

Wald chi2 25.57** 26.40** 

Observações 171 171 

Empresas 62 62 

Coeficientes nas primeiras linhas. Erro padrão entre parênteses. 

†p < 0.1; *p < 0.05; **p < 0.01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à distribuição de valor incremental positiva, obteve-se um coeficiente 

negativo e significante ao nível de 5%, o que indica que o desempenho financeiro é inferior 

para as empresas com distribuição incremental positiva em comparação com as empresas 
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com distribuição de valor incremental negativa, na presença das demais variáveis. Portanto, 

a Hipótese 3 não é suportada, considerando que a proposição é de que distribuição de valor 

incremental positiva para stakeholders estaria mais associada ao desempenho financeiro 

superior da empresa, o que não foi constatado empiricamente.  

Embora a hipótese não tenha sido suportada, o resultado obtido traz uma 

contribuição importante. O resultado revela que, na amostra, apenas considerar se o valor 

incremental gerado no período é positivo não leva a um desempenho financeiro superior. 

Considerando o resultado obtido no teste da Hipótese 2, tem maior influência no 

desempenho financeiro a forma como o valor é distribuído entre os stakeholders. 

  

 

5.5 Discussão dos resultados 

 

 

As variáveis de valor para stakeholders foram definidas identificando-se fontes de 

utilidade para cada stakeholder primário, considerando-se as definições e a proposição de 

métricas de Harrison e Wicks (2013), Surroca et al. (2013), Sarturi et al. (2015), e Tantalo e 

Priem (2016). No entanto, não foram mensuradas as funções utilidade de cada stakeholder, 

que seriam constituídas pelas preferências em termos de valor e o peso atribuído pelos 

stakeholders a cada uma das fontes de valor (Harrison et al., 2010). A mensuração realizada 

na pesquisa foca apenas nas fontes de utilidade e não na ponderação de cada fonte. 

As variáveis de valor para stakeholders mensuradas podem ser consideradas como 

um valor social específico, como no modelo de San-Jose e Retolaza (2016), pois buscou-se 

identificar variáveis de valor de interesse específico de cada stakeholder. 

Obteve-se uma relação positiva e significante entre a distribuição de valor para 

stakeholders primários e o desempenho financeiro das empresas analisadas. Esse resultado 

reforça a proposição de que os stakeholders primários são importantes para a sobrevivência 

e sucesso da organização (Clarkson, 1995; Kumar et al., 2016). Os resultados também 

reforçam que, embora a alocação de valor para os stakeholders tenha um alto custo 

(Harrison & Bosse, 2013), que pode não ser facilmente reduzido (Choi & Wang, 2009), esse 

investimento pode estar correlacionado a um alto desempenho, que, conforme Boesso et al. 
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(2015), é consequência do direcionamento de recursos aos stakeholders efetuado 

estrategicamente para atender suas preferências. 

Os resultados também corroboram com a literatura que trata da relação entre CSP e 

CFP. As variáveis de valor para stakeholders foram consideradas como variáveis 

explicativas do desempenho financeiro e foi encontrada uma relação positiva. Os achados 

corroboram com os estudos de CSP-CFP que defendem a good management theory 

(Margolis & Walsh, 2003; Boaventura et al., 2012). Reforça também o pressuposto que a 

gestão para stakeholders não é baseado em altruísmo, mas em relacionamentos que 

proporcionem vantagens para a organização e para os stakeholders (Harrison et al., 2010). 

Classificando-se os indicadores de valor para stakeholders como relacional e 

transacional, observa-se uma interseção com outras classificações de valor. Ou seja, o valor 

relacional também está associado ao conceito de valor intangível (Tantalo & Priem, 2016; 

Sarturi et al., 2015) e valor de uso (Bowman & Ambrosini, 2000). Enquanto valor 

transacional está conectado aos conceitos de valor tangível e valor de troca. 

Os resultados também revelam que a distribuição de valor relacional está mais 

associada ao desempenho financeiro que a distribuição de valor transacional. O resultado 

reforça as proposições de Hillman e Keim (2001), Choi e Wang (2009) e Harrison et al. 

(2010) que os relacionamento com os stakeholders são fontes de vantagem competitiva.  

Quando observado de forma desagregada, as correlações entre valor relacional e 

transacional e o desempenho financeiro diferem para cada um dos stakeholders. Observou-

se que o valor relacional para clientes e fornecedores tem correlação positiva com o ROA 

enquanto, para o valor transacional, são os funcionários e acionistas que apresentam 

correlação positiva com o ROA. Ademais, o valor transacional para comunidade tem 

correlação negativa com o ROA. Esse achado pode reforçar que os stakeholders internos 

tem maior capacidade de apropriar valor (Coff, 1999), e corrobora que o valor apropriado 

apresenta correlação positiva com o desempenho (Hansen et al., 2011). Nesse sentido, a 

correlação entre o valor transacional para os stakeholders internos e o desempenho 

financeiro pode ser justificada. Por outro lado, a correlação entre o valor relacional para 

clientes e fornecedores e o desempenho pode ser justificada pelo argumento de que, 

estabelecendo melhores relações com os stakeholders externos, eles podem vir a ser mais 

próximos da gestão e a construção de uma relação de parceria com esses stakeholders pode 

trazer benefícios para a empresa (Harrison & St. John, 1996). A comunidade, por sua vez, 

apresentou menor média de valor, de incrementos e correlação negativa com o desempenho 
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financeiro (transacional) ou não correlação (relacional). Esse resultado pode indicar que a 

distribuição de valor para a comunidade, na amostra considerada, não tem uma finalidade 

estratégica de desenvolver vantagens competitivas, mas apenas de evitar possíveis sanções e 

boicotes.  

Confirmou-se a hipótese de que as empresas que têm uma distribuição de valor 

incremental mais equilibrada têm um desempenho superior em relação às empresas que têm 

uma distribuição de valor incremental menos equilibrada. O achado reforça a abordagem de 

não trade-offs de Freeman (2010), ao constatar que as empresas que buscaram balancear sua 

distribuição de valor entre todos os stakeholders alcançaram desempenho superior.  

 A distribuição de valor incremental positiva representaria uma criação de valor no 

período, conforme o modelo VCA (Garcia Castro & Aguilera, 2015; Lieberman, 

Garcia‐Castro, & Balasubramanian, 2017), porém constatou-se uma relação inversa com o 

desempenho. Ou seja, as empresas que obtiveram uma distribuição de valor incremental 

positiva têm desempenho financeiro inferior em relação às que apresentaram incrementos 

totais negativos ou nulos. Os resultados reforçam a importância da estratégia de distribuição 

de valor. Corroborando com a ênfase na distribuição justa para os stakeholders (Harrison et 

al., 2010), em um padrão em que haja uma distribuição mais equilibrada, onde todos 

compartilhem ganhos e perdas, pode haver uma reciprocidade positiva dos stakeholders 

aumentando seu comprometimento com a empresa, que pode vir a resultar em um 

desempenho financeiro superior. 

Os achados reforçam a argumentação de que os stakeholders têm preferências quanto 

à distribuição de valor para si mesmo e para os outros (Bridoux & Stoelhorst, 2016). 

Portanto, a empresa deve preocupar-se em atender os stakeholders sem que o atendimento a 

um stakeholder possa gerar insatisfação a outro (Tantalo & Priem, 2016). Dessa forma, o 

equilíbrio na distribuição de valor incremental pode levar a uma maior satisfação dos 

stakeholders e está relacionada ao desempenho financeiro. 

Os achados também corroboram, de certa forma, com a evidência encontrada por 

Lieberman, Garcia-Castro e Balasubramanian (2017) de que o problema de desempenho 

inferior da indústria aérea não estava na não criação de valor e sim na apropriação de valor 

por apenas um stakeholder. Ou seja, a alocação de valor priorizada estaria levando a um 

desempenho inferior. Também corroboram com os achados empíricos de Vidal et al. (2015) 

que observou que as empresas estão deixando o foco em poucos stakeholders, demandas 
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conflitantes e trade-offs e migrando para modelos que incluem mais stakeholders engajados 

com a  organização.  

O foco dos estudos de gestão para stakeholders baseado apenas na priorização pode 

levar a proposição de várias “teorias da firma”, conforme argumenta Freeman (2010), pois 

sempre haverá um stakeholder em evidência em relação aos demais (no caso da teoria da 

firma, o acionista). Esse estudo contribui com evidências que podem contribuir com as 

relações de priorização discutidas na dimensão instrumental da teoria dos stakeholders. 

Além disso, a priorização pode resultar, no longo prazo, em uma distribuição justa quando 

há rotação do stakeholder priorizado, conforme afirmam Tantalo & Priem (2016). Portanto, 

estudos longitudinais que consideram mais períodos podem encontrar mais evidências sobre 

a priorização e o equilíbrio que não foram obtidas nessa tese. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo principal da tese foi investigar a relação entre a distribuição de valor para 

os stakeholders e o desempenho financeiro corporativo. O estudo foi realizado em uma 

amostra de 62 empresas listadas na B3 e suas controladas que responderam o questionário 

ISE publicado em 2011, 2012 e 2013. As variáveis de valor para stakeholders foram 

definidas pelo tratamento das respostas obtidas pelo questionário ISE e a variável de 

desempenho financeiro utilizada na análise foi o ROA. As conclusões são apresentadas 

conforme os objetivos específicos propostos no trabalho. 

Quanto ao objetivo específico de mensurar o valor distribuído aos stakeholders 

primários, primeiramente realizou-se um levantamento na literatura do que é valor para os 

cinco stakeholders primários. Após o levantamento do que é valor ou fonte de utilidade para 

o stakeholder, buscou-se no questionário ISE as variáveis relacionadas às fontes de 

utilidade. O questionário mostrou-se um instrumento válido para a pesquisa por conter 

diferentes fontes de utilidade para os stakeholders e por conter dados coletados anualmente, 

o que possibilita a mensuração do valor incremental. Com a mensuração das variáveis, 

observou-se que os stakeholders funcionários, acionistas e clientes recebem alto valor. 

Observou-se também que a distribuição de valor incremental tanto pode ser uma forma de 

reforçar o relacionamento com um stakeholder que recebe muito valor como uma forma de 

compensar um stakeholder que recebe pouco valor da empresa. 

Quanto ao objetivo específico de investigar a relação entre distribuição de valor para 

stakeholders e desempenho financeiro, conclui-se que o valor para stakeholders tem relação 

positiva com o ROA na amostra estudada. Ou seja, quanto mais o valor distribuído para os 

stakeholders maior o desempenho financeiro. Ao tratar a variável de valor para stakeholders 

de forma desagregada, observou-se que a distribuição de valor para clientes, fornecedores e 

funcionários apresentaram maiores correlações com o ROA na amostra. 

Para analisar a relação entre os tipos de valor para stakeholders e o desempenho 

financeiro, as variáveis foram classificadas em valor relacional e valor transacional. Valor 

relacional são ações, processos ou políticas da empresa mais voltadas ao relacionamento 

com os stakeholders e valor transacional são aspectos contratuais e tangíveis da relação com 

os stakeholders.  
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Concluiu-se que o valor relacional está mais associado ao desempenho financeiro 

que o valor transacional, corroborando com o argumento de que o valor relacional é difícil 

de ser imitado e pode gerar mais vantagens competitivas para a organização. 

Analisando-se de forma desagregada, também há resultados interessantes, dado que o 

valor relacional para stakeholders externos (clientes e fornecedores) estão correlacionados 

positivamente com o desempenho financeiro enquanto o valor transacional para 

stakeholders internos (funcionários e acionistas) estão correlacionados positivamente com o 

desempenho financeiro.  

Conclui-se que há evidências empíricas que corroboram a capacidade dos 

stakeholders internos de apropriar renda da empresa, sendo esses stakeholders os que 

apresentaram maior média de valor total, de valor incremental e associação com o 

desempenho financeiro apenas quando considerado o valor transacional. Conclui-se também 

que há evidências que corroborem que a distribuição de valor relacional para stakeholders 

externos são importantes para que eles tenham maior engajamento com a empresa. Além 

disso, observou-se a não correlação entre a distribuição de valor relacional para a 

comunidade e o ROA, e a correlação negativa entre a distribuição de valor transacional para 

a comunidade e o ROA, o que evidencia que, na amostra analisada, o relacionamento com a 

comunidade não está associado ao desempenho financeiro das empresas.  

Quanto ao objetivo específico de analisar a relação entre os tipos de distribuição de 

valor incremental para os stakeholders e o desempenho financeiro, considerou-se a 

distribuição equilibrada e a distribuição positiva. Concluiu-se que o tipo de distribuição de 

valor incremental para stakeholders associado ao desempenho financeiro é a distribuição 

equilibrada. Ao contrário do que era esperado na hipótese, a distribuição positiva teve 

relação negativa com o desempenho financeiro.  

Pode-se concluir que o montante de valor distribuído pode refletir no desempenho 

financeiro, mesmo que o valor incremental total não seja positivo de um período para o 

outro. Conclui-se também que as empresas da amostra que buscaram equilíbrio na 

distribuição de valor incremental entre os stakeholders primários obtiveram desempenho 

superior em relação às que priorizaram apenas alguns stakeholders. 
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6.1 Contribuições da pesquisa 

 

 

A contribuição teórica consiste na classificação do valor incremental como uma 

ferramenta de análise da estratégia de distribuição de valor para stakeholders, que envolve o 

balanceamento dos interesses e a priorização de stakeholders. Essa discussão inclui a 

contradição entre a perspectiva instrumental que defende que os gestores devem priorizar os 

stakeholders mais importantes e a perspectiva que alega que a priorização volta o foco da 

gestão à teoria da firma e que a teoria dos stakeholders deve incentivar os gestores a não 

conduzirem os negócios baseados nessa perspectiva. A pesquisa contribui propondo que a 

análise da distribuição de valor incremental considerando múltiplos stakeholders é uma 

ferramenta para analisar o equilíbrio no atendimento aos stakeholders. Como contribuição, 

esse estudo também aponta que a distribuição de valor relacional tem uma maior influência 

no desempenho financeiro. 

Como contribuição empírica, constatou-se que tanto a distribuição de valor relacional 

como o equilíbrio na distribuição de valor incremental estão relacionados com o 

desempenho financeiro. Os resultados reforçam que o tipo de valor e a forma como o valor é 

distribuído pode gerar um impacto relevante nos negócios. Além disso, os achados 

empíricos reforçam a argumentação de que deve haver justiça na distribuição de valor para 

os stakeholders e deve haver um esforço de estabelecer e manter relacionamentos com 

stakeholders para proporcionar a criação de vantagens competitivas. 

 A contribuição gerencial consiste nas evidências de que os gestores não devem 

manter o foco apenas nos stakeholders que são mais capazes de capturar valor da empresa, 

mas devem investir em estratégias que promovam maior equilíbrio na distribuição de valor. 

Os modelos de gestão de stakeholders mais aplicados no contexto gerencial são aqueles que 

classificam os stakeholders que devem receber mais atenção da gestão. Essa pesquisa 

reforça o argumento proposto por Freeman (2010) de que os gestores devem mudar sua 

mentalidade focada em trade-offs e direcionar para o atendimento simultâneo dos 

stakeholders. A mudança da mentalidade levaria a novas práticas de gestão focadas em 

sinergia e na identificação de formas de alocação de recursos que satisfaçam mais 

stakeholders. 
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6.2 Limitações da pesquisa 

 

 

Essa pesquisa tem limitações quanto à definição de variáveis de valor para 

stakeholders. O uso do questionário ISE limitou a definição das variáveis de valor para 

aquelas que estavam disponíveis na base de dados nos três anos analisados. Assim, não foi 

possível mensurar todos os drivers de valor identificados na literatura. Essa limitação torna-

se mais evidente quando analisado o stakeholder fornecedor, em que importantes fontes de 

utilidade não foram mensuradas. 

Outra limitação é a mensuração e comparação de variáveis de valor para 

stakeholders, dado que cada grupo de stakeholder têm preferências de valor que tem bases 

de comparação distintas. A utilidade criada pela empresa para seus stakeholders foi tratada 

de forma objetiva e agregada, definindo-se proxies, porém essa utilidade tem uma natureza 

subjetiva e individual. 

Pode-se considerar como limitação o tratamento homogêneo dos grupos de 

stakeholders, quando esses grupos podem ser formados por diferentes subgrupos. Os 

funcionários podem ser separados por gestores e por funcionários de nível tático e 

operacional. Os fornecedores também podem ser de matérias-primas essenciais para o 

produto ou de serviços complementares. Os clientes são segmentados em muitas indústrias 

por renda, volume de compra, se pessoa física ou jurídica, entre outras. Os subgrupos podem 

ter diferentes preferências de valor e seu atendimento pode requerer diferentes estratégias de 

alocação de valor das organizações. 

Outra limitação da pesquisa é a disponibilidade de poucos períodos para análise do 

valor incremental. Embora os três anos analisados tenham permitido realizar os testes 

propostos, a disponibilidade de mais períodos permitiria a inclusão de mais observações e 

uma análise mais robusta da distribuição de valor incremental para stakeholders, 

empregando outras técnicas e tipos de análise. 
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6.3 Sugestão para estudos futuros 

 

 

Para a realização de estudos futuros, sugere-se que sejam incluídos na análise 

stakeholders secundários. Os estudos de gestão de stakeholders na literatura focam mais em 

stakeholders primários enquanto os estudos de responsabilidade social e desempenho social 

corporativo incluem stakeholders secundários. Porém, a inclusão de stakeholders 

secundários na distribuição de valor incremental pode trazer perspectivas diferentes quanto à 

priorização e equilíbrio de interesses, dados que os stakeholders primários já são 

considerados por definição como os mais importantes ou os que recebem mais atenção dos 

gestores e recursos da empresa. 

Sugere-se também uma análise da percepção dos stakeholders quanto aos 

incrementos recebidos da empresa, para a análise da reciprocidade positiva e negativa dos 

stakeholders. Outra sugestão é a análise da percepção dos gestores quanto às estratégias e 

tipos de distribuição de valor incremental. Para isso, seriam interessantes estudos 

qualitativos que buscassem investigar alternativas para avaliação do valor criado e do valor 

distribuído no relacionamento da empresa com seus stakeholders. 
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APÊNDICE A – Questões selecionadas do ISE 

 

 

Stakeholder Variável Questão ISE 
Tipo de 

Valor 

Funcionário 

Diversidade/Equidade 

(Surroca et al., 2013; 

Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 9. O compromisso com a valorização da 

diversidade em matéria de emprego e ocupação 

abrange as atividades de: Sensibilização do público 

interno para o tema 

Relacional 

Funcionário 

Diversidade/Equidade 

(Surroca et al., 2013; 

Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 9. O compromisso com a valorização da 

diversidade em matéria de emprego e ocupação 

abrange as atividades de: Seleção e contratação 

Relacional 

Funcionário 

Diversidade/Equidade 

(Surroca et al., 2013; 

Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 9. O compromisso com a valorização da 

diversidade em matéria de emprego e ocupação 

abrange as atividades de: Promoção 

Relacional 

Funcionário 

Diversidade/Equidade 

(Surroca et al., 2013; 

Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 9. O compromisso com a valorização da 

diversidade em matéria de emprego e ocupação 

abrange as atividades de: Acesso a treinamento 

Relacional 

Funcionário 

Qualidade de vida/Bem-

estar (Tantalo & Priem, 

2016; Sarturi et al., 2015; 

Surroca et al., 2013) 

SOC 12. Em relação à preocupação com a 

qualidade de vida de seus empregados, a 

companhia: Oferece benefícios como opção de 

alimentos saudáveis, academia, ginástica laboral, e 

outras atividades que promovam o bem estar e uma 

vida mais saudável (física e psíquica) 

Relacional 

Funcionário 

Qualidade de vida/Bem-

estar (Tantalo & Priem, 

2016; Sarturi et al., 2015; 

Surroca et al., 2013) 

SOC 12. Em relação à preocupação com a 

qualidade de vida de seus empregados, a 

companhia:  Acompanha a situação de seus 

empregados quanto a aspectos relacionados à sua 

qualidade de vida 

Relacional 

Funcionário 

Qualidade de vida/Bem-

estar (Tantalo & Priem, 

2016; Sarturi et al., 2015; 

Surroca et al., 2013) 

SOC 12. Em relação à preocupação com a 

qualidade de vida de seus empregados, a 

companhia: Conscientiza, informa e estimula seus 

empregados quanto a um estilo de vida saudável 

Relacional 

Funcionário 

Satisfação/Coerência 

(Surroca et al., 2013; 

Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 11. A companhia avalia a satisfação de seus 

funcionários em relação a quais aspectos abaixo? 

Clima organizacional (exposição a estresse, 

ambiente harmônico, cooperação entre 

funcionários, etc.) 

Relacional 

Funcionário 

Satisfação/Coerência 

(Surroca et al., 2013; 

Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 11. A companhia avalia a satisfação de seus 

funcionários em relação a quais aspectos abaixo? 

Carga de trabalho (horas trabalhadas, metas de 

produção e outros tipos de demandas) 

Relacional 

Funcionário 

Satisfação/Coerência 

(Surroca et al., 2013; 

Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 11. A companhia avalia a satisfação de seus 

funcionários em relação a quais aspectos abaixo? 

Remuneração compatível com a carga de trabalho 

Relacional 

Funcionário 

Satisfação/Coerência 

(Surroca et al., 2013; 

Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 11. A companhia avalia a satisfação de seus 

funcionários em relação a quais aspectos abaixo? 

Benefícios 

Relacional 
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Stakeholder Variável Questão ISE 
Tipo de 

Valor 

Funcionário 

Respeito e inclusão (Tantalo 

& Priem, 2016; Harrison & 

Wicks, 2013; Surroca et al., 

2013) 

SOC 8. A companhia engaja seu público interno 

no combate a qualquer prática de discriminação 

em matéria de emprego e ocupação? Sim 

Relacional 

Funcionário 

Salários e benefícios 

(Tantalo & Priem, 2016; 

Sarturi et al., 2015; Harrison 

& Wicks, 2013; Surroca et 

al., 2013) 

SOC 10. Ao estabelecer a remuneração de seus 

empregados, a companhia: Considera a relação 

entre o menor salário da companhia e o salário 

mínimo vigente e/ou o custo de vida local para o 

estabelecimento da remuneração dos funcionários 

Transacional 

Funcionário 

Salários e benefícios 

(Tantalo & Priem, 2016; 

Sarturi et al., 2015; Harrison 

& Wicks, 2013; Surroca et 

al., 2013) 

SOC 10. Ao estabelecer a remuneração de seus 

empregados, a companhia: Contempla a realização 

de pesquisa para medir a satisfação dos 

funcionários quanto à remuneração e benefícios 

oferecidos pela companhia 

Transacional 

Funcionário 

Salários e benefícios 

(Tantalo & Priem, 2016; 

Sarturi et al., 2015; Harrison 

& Wicks, 2013; Surroca et 

al., 2013) 

SOC 10. Ao estabelecer a remuneração de seus 

empregados, a companhia: Inclui o(s) sindicato(s) 

representativo(s) do(s) empregado(s) na 

negociação de sua política salarial, além da 

negociação de reajustes nas datas-base de cada 

categoria 

Transacional 

  

 

Total 15 

Cliente 
Respeito e tratamento justo 

(Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 17. Dentre os procedimentos adotados pela 

companhia visando garantir o respeito à 

privacidade e o uso adequado e consentido das 

informações coletadas sobre seus 

clientes/consumidores ou outras partes com as 

quais se relaciona no curso de suas atividades 

usuais ou em seus esforços comerciais incluem-se: 

Auditoria externa quanto à eficácia dos sistemas de 

segurança estabelecidos visando evitar acesso ou 

apropriação indevida das informações por terceiros 

Relacional 

Cliente 
Respeito e tratamento justo 

(Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 17. Dentre os procedimentos adotados pela 

companhia visando garantir o respeito à 

privacidade e o uso adequado e consentido das 

informações coletadas sobre seus 

clientes/consumidores ou outras partes com as 

quais se relaciona no curso de suas atividades 

usuais ou em seus esforços comerciais incluem-se: 

Verificação (interna ou externa) visando evitar 

acesso ou uso indevido das informações por 

membros da própria companhia 

Relacional 

Cliente 
Respeito e tratamento justo 

(Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 17. Dentre os procedimentos adotados pela 

companhia visando garantir o respeito à 

privacidade e o uso adequado e consentido das 

informações coletadas sobre seus 

clientes/consumidores ou outras partes com as 

quais se relaciona no curso de suas atividades 

usuais ou em seus esforços comerciais incluem-se: 

Solicitação prévia aos clientes/consumidores ou 

outros parceiros comerciais quanto ao uso de seus 

dados para qualquer uso que não apenas os 

essenciais à relação comercial existente 

Relacional 
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Stakeholder Variável Questão ISE 
Tipo de 

Valor 

Cliente 
Respeito e tratamento justo 

(Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 17. Dentre os procedimentos adotados pela 

companhia visando garantir o respeito à 

privacidade e o uso adequado e consentido das 

informações coletadas sobre seus 

clientes/consumidores ou outras partes com as 

quais se relaciona no curso de suas atividades 

usuais ou em seus esforços comerciais incluem-se: 

Oferecimento de meios simples e eficazes para que 

o cliente/consumidor ou outros parceiros 

comerciais requeiram a interrupção no uso de seus 

dados, a qualquer tempo, mesmo que os tenha 

autorizado anteriormente 

Relacional 

Cliente 

Responsabilidade ambiental 

e produto “ecofriendly” 

(Tantalo & Priem, 2016) 

SOC 19. A companhia promove a participação 

regular de grupos de clientes /consumidores, ou de 

entidades que os representem, no processo de 

avaliação dos impactos sociais dos produtos e/ou 

serviços por ela ofertados? Sim 

Relacional 

Cliente 

Responsabilidade ambiental 

e produto “ecofriendly” 

(Tantalo & Priem, 2016) 

SOC 21. As campanhas de comunicação, que 

visam promover a educação para a sustentabilidade 

de clientes/consumidores, contam com a 

participação regular de entidades representativas 

de consumidores e/ou especializadas nesse tema? 

Sim 

Relacional 

Cliente 
Satisfação (Surroca et al., 

2013) 

SOC 20. A companhia realiza regularmente 

pesquisa e investigação sobre as demandas 

potenciais e a satisfação dos 

clientes/consumidores, visando compreender suas 

necessidades e orientar o desenvolvimento de 

produtos e/ou serviços que conciliem o bom 

atendimento dessas necessidades com a 

sustentabilidade? Sim 

Relacional 

Cliente 
Satisfação (Surroca et al., 

2013) 

SOC 18. Em seu serviço de atendimento a 

demandas de clientes/consumidores a companhia: 

Monitora o desempenho deste processo por 

assunto e problema 

Relacional 

Cliente 
Satisfação (Surroca et al., 

2013) 

SOC 18. Em seu serviço de atendimento a 

demandas de clientes/consumidores a companhia: 

Estabelece e monitora o cumprimento de prazos de 

resposta acordados com o cliente/consumidor 

Relacional 

Cliente 
Satisfação (Surroca et al., 

2013) 

SOC 18. Em seu serviço de atendimento a 

demandas de clientes/consumidores a companhia: 

Estimula e favorece o uso deste canal de acesso 

pelo público a que se destina 

Relacional 

Cliente 
Satisfação (Surroca et al., 

2013) 

SOC 18. Em seu serviço de atendimento a 

demandas de clientes/consumidores a companhia: 

Viabiliza o atendimento com flexibilidade e 

personalização, com poder de resolução 

compatível com as demandas dos usuários 

Relacional 

Cliente 
Satisfação (Surroca et al., 

2013) 

SOC 44. Do total de “reclamações” recebidas, 

indique qual o percentual resolvido no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis: Mais de 80% 

Relacional 

Cliente 
Segurança do produto 

(Surroca et al., 2013) 

NAT 1. O consumo ou utilização normal de 

produtos e serviços oferecidos pela companhia ou 

por suas controladas poderá ocasionar: morte do 

usuário/consumidor ou de terceiros, e/ou 

dependência química ou psíquica do 

usuário/consumidor, e/ou riscos ou danos à saúde e 

Transacional 
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Stakeholder Variável Questão ISE 
Tipo de 

Valor 

integridade física do usuário/consumidor ou de 

terceiros? Não 

  

 

Total 13 

Fornecedor 

Programas de 

conscientização (Surroca et 

al., 2013) 

SOC 16. A companhia possui processos e 

procedimentos implementados em relação à 

aplicação de critérios sociais para gestão de todos 

os seus fornecedores críticos? Sim 

Relacional 

Fornecedor 

Programas de 

conscientização (Surroca et 

al., 2013) 

SOC 41.1. Se SIM para a PERGUNTA 41, tendo 

como base o total de fornecedores críticos ativos 

durante o último ano, assinalar percentual que 

corresponde aos que foram incluídos em cada uma 

das atividades indicadas: Atividades promovidas 

pela companhia, voltadas à sensibilização para 

questões relativas à sustentabilidade, bem como ao 

compartilhamento de visões e compromissos 

Relacional 

Fornecedor 

Programas de 

conscientização (Surroca et 

al., 2013) 

SOC 41.1. Se SIM para a PERGUNTA 41, tendo 

como base o total de fornecedores críticos ativos 

durante o último ano, assinalar percentual que 

corresponde aos que foram incluídos em cada uma 

das atividades indicadas: Apoio ao 

desenvolvimento de práticas produtivas e 

gerenciais voltadas à sustentabilidade, inclusive 

para adequação às demandas da companhia 

Relacional 

Fornecedor 

Políticas formais de 

contratação (Surroca et al., 

2013) 

SOC 16.1. Se SIM para a PERGUNTA 16, marcar 

no quadro abaixo a coluna correspondente às 

etapas do processo de gestão em que cada um dos 

critérios é exigido de seus fornecedores: 

TEMA/ ETAPA DA GESTÃO - Seleção e 

Contratação: Contratação de fornecedores locais 

(da região) 

Transacional 

Fornecedor 

Políticas formais de 

contratação (Surroca et al., 

2013) 

SOC 16.1. Se SIM para a PERGUNTA 16, marcar 

no quadro abaixo a coluna correspondente às 

etapas do processo de gestão em que cada um dos 

critérios é exigido de seus fornecedores: 

TEMA/ ETAPA DA GESTÃO - Seleção e 

Contratação: Contratação de pequenos e médios 

fornecedores 

Transacional 

Fornecedor 

Políticas formais de 

contratação (Surroca et al., 

2013) 

SOC 16.1. Se SIM para a PERGUNTA 16, marcar 

no quadro abaixo a coluna correspondente às 

etapas do processo de gestão em que cada um dos 

critérios é exigido de seus fornecedores: 

TEMA/ ETAPA DA GESTÃO - Seleção e 

Contratação: Pagamento pontual e correto de suas 

obrigações com fornecedores e com empregados 

Transacional 

Fornecedor 
Sistema de monitoramento 

(Surroca et al., 2013) 

SOC 16.1. Se SIM para a PERGUNTA 16, marcar 

no quadro abaixo a coluna correspondente às 

etapas do processo de gestão em que cada um dos 

critérios é exigido de seus fornecedores:TEMA/ 

ETAPA DA GESTÃO - Monitoramento: 

Contratação de fornecedores locais (da região) 

Transacional 

Fornecedor 
Sistema de monitoramento 

(Surroca et al., 2013) 

SOC 16.1. Se SIM para a PERGUNTA 16, marcar 

no quadro abaixo a coluna correspondente às 

etapas do processo de gestão em que cada um dos 

critérios é exigido de seus fornecedores: 

TEMA/ ETAPA DA GESTÃO - Monitoramento: 

Contratação de pequenos e médios fornecedores 

Transacional 
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Stakeholder Variável Questão ISE 
Tipo de 

Valor 

Fornecedor 
Sistema de monitoramento 

(Surroca et al., 2013) 

SOC 16.1. Se SIM para a PERGUNTA 16, marcar 

no quadro abaixo a coluna correspondente às 

etapas do processo de gestão em que cada um dos 

critérios é exigido de seus fornecedores: 

TEMA/ ETAPA DA GESTÃO - Monitoramento: 

Pagamento pontual e correto de suas obrigações 

com fornecedores e com empregados 

Transacional 

Fornecedor 
Sistema de monitoramento 

(Surroca et al., 2013) 

SOC 41. A companhia mantém um sistema de 

gestão de seus fornecedores que viabiliza a 

identificação e controle de fornecedores críticos, 

do ponto de vista da sustentabilidade? Sim 

Transacional 

  

 

Total 10 

Comunidade 
Impacto percebido 

(Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 15.1. Se SIM para a PERGUNTA 15, indique 

as medidas tomadas pela companhia visando 

minimizar os impactos negativos e/ou maximizar 

os impactos positivos de suas ações sobre os 

públicos diretamente afetados por suas operações: 

Adoção de programas de sensibilização e 

capacitação voltados ao seu público interno 

Relacional 

Comunidade 
Impacto percebido 

(Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 15.1. Se SIM para a PERGUNTA 15, indique 

as medidas tomadas pela companhia visando 

minimizar os impactos negativos e/ou maximizar 

os impactos positivos de suas ações sobre os 

públicos diretamente afetados por suas operações: 

Realização de estudos prévios e a adoção de 

medidas preventivas especificamente relacionadas 

à manutenção das peculiaridades da cultura, da 

organização social e das condições de vida e saúde 

da população local 

Relacional 

Comunidade 
Impacto percebido 

(Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 15.1. Se SIM para a PERGUNTA 15, indique 

as medidas tomadas pela companhia visando 

minimizar os impactos negativos e/ou maximizar 

os impactos positivos de suas ações sobre os 

públicos diretamente afetados por suas operações: 

Realização de consultas junto às comunidades 

afetadas pelo empreendimento, visando identificar 

seus reais desejos, necessidades e visão sobre o 

empreendimento 

Relacional 

Comunidade 
Impacto percebido 

(Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 15.1. Se SIM para a PERGUNTA 15, indique 

as medidas tomadas pela companhia visando 

minimizar os impactos negativos e/ou maximizar 

os impactos positivos de suas ações sobre os 

públicos diretamente afetados por suas operações: 

Promoção do fortalecimento da organização 

comunitária e a formação de redes sociais 

Relacional 

Comunidade 
Impacto percebido 

(Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 15.1. Se SIM para a PERGUNTA 15, indique 

as medidas tomadas pela companhia visando 

minimizar os impactos negativos e/ou maximizar 

os impactos positivos de suas ações sobre os 

públicos diretamente afetados por suas operações: 

Investimento para ajuste da infra-estrutura que 

venha a ser demandada como conseqüência direta 

ou indireta da realização do empreendimento 

Relacional 
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Stakeholder Variável Questão ISE 
Tipo de 

Valor 

Comunidade 
Impacto percebido 

(Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 15.1. Se SIM para a PERGUNTA 15, indique 

as medidas tomadas pela companhia visando 

minimizar os impactos negativos e/ou maximizar 

os impactos positivos de suas ações sobre os 

públicos diretamente afetados por suas operações: 

Promoção de atividades visando perenizar os 

benefícios trazidos à comunidade pelo 

empreendimento 

Relacional 

Comunidade 
Impacto percebido 

(Harrison & Wicks, 2013) 

SOC 15.1. Se SIM para a PERGUNTA 15, indique 

as medidas tomadas pela companhia visando 

minimizar os impactos negativos e/ou maximizar 

os impactos positivos de suas ações sobre os 

públicos diretamente afetados por suas operações: 

Promoção de alternativas para a comunidade em 

caso de retirada da companhia ou encerramento 

parcial ou total do empreendimento/construção 

Relacional 

Comunidade 
Engajamento (Surroca et al., 

2013) 

SOC 13. Em suas práticas cotidianas, a companhia 

busca construir um relacionamento com a 

comunidade visando o desenvolvimento local, por 

meio de ações como: Participa de Fóruns Locais 

Relacional 

Comunidade 
Engajamento (Surroca et al., 

2013) 

SOC 13. Em suas práticas cotidianas, a companhia 

busca construir um relacionamento com a 

comunidade visando o desenvolvimento local, por 

meio de ações como: Possui metodologia para seu 

relacionamento com a comunidade, que reconheça 

e valorize suas expectativas e capacidade de 

organização 

Relacional 

Comunidade 
Engajamento (Surroca et al., 

2013) 

SOC 13. Em suas práticas cotidianas, a companhia 

busca construir um relacionamento com a 

comunidade visando o desenvolvimento local, por 

meio de ações como: Internaliza este 

relacionamento na própria companhia, de forma 

transversal em todas as suas áreas 

Relacional 

Comunidade 
Engajamento (Surroca et al., 

2013) 

SOC 13. Em suas práticas cotidianas, a companhia 

busca construir um relacionamento com a 

comunidade visando o desenvolvimento local, por 

meio de ações como: Engaja a comunidade na 

construção de redes sociais e/ou espaços públicos 

de participação social para a solução de problemas 

locais, tais como fóruns, comitês etc. 

Relacional 

Comunidade 
Engajamento (Surroca et al., 

2013) 

SOC 13. Em suas práticas cotidianas, a companhia 

busca construir um relacionamento com a 

comunidade visando o desenvolvimento local, por 

meio de ações como: Atua em parceria com a 

comunidade na identificação e solução de seus 

principais problemas e necessidades, oferecendo 

suporte técnico, e/ou espaço físico, ou outros tipos 

de apoio 

Relacional 

Comunidade 
Engajamento (Surroca et al., 

2013) 

SOC 13. Em suas práticas cotidianas, a companhia 

busca construir um relacionamento com a 

comunidade visando o desenvolvimento local, por 

meio de ações como: Participa na formulação de 

políticas públicas no âmbito municipal, estadual e 

federal, se engajando nas questões do local em que 

está inserida 

Relacional 
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Stakeholder Variável Questão ISE 
Tipo de 

Valor 

Comunidade 

Contribuições sociais 

(Sarturi et al., 2015; 

Harrison & Wicks, 2013; 

Surroca et al., 2013) 

SOC 14. A companhia promove iniciativas de 

Investimento Social Privado? Sim 
Transacional 

Comunidade 

Infraestrutura local (Tantalo 

& Priem, 2016; Sarturi et 

al., 2015; Harrison & 

Wicks, 2013; Surroca et al., 

2013) 

SOC 15. A companhia realiza 

empreendimentos/construções que impliquem na 

movimentação de recursos (humanos e/ou 

materiais) em volumes e prazos capazes de alterar 

de forma significativa e/ou rápida a dinâmica 

social das comunidades afetadas pela operação ou 

implantação? Sim 

Transacional 

  

 

Total 15 

Shareholder 
Disclosure e transparência 

(Harrison & Wicks, 2013) 

GOV 3. A companhia possui formalmente e 

divulga em seu website mecanismos específicos 

para apresentação de recomendações de acionistas 

minoritários e sua apreciação pelo Conselho de 

Administração para serem incluídas nas pautas das 

assembléias? Sim 

Relacional 

Shareholder 
Disclosure e transparência 

(Harrison & Wicks, 2013) 

ECO 14. A companhia prepara demonstrações 

financeiras em moeda constante? Sim 
Relacional 

Shareholder 

Estruturas e características 

da governança corporativa 

(Harrison & Wicks, 2013; 

Surroca et al., 2013) 

GOV 25. Existe Comitê de Auditoria formalmente 

estabelecido? Coordenado por um conselheiro 

independente 

Relacional 

Shareholder 

Estruturas e características 

da governança corporativa 

(Harrison & Wicks, 2013; 

Surroca et al., 2013) 

GOV 25.2. Se SIM para a PERGUNTA 25, o 

Comitê de Auditoria realiza reuniões pelo menos 

trimestrais com os auditores externos? Sim 

Relacional 

Shareholder 

Estruturas e características 

da governança corporativa 

(Harrison & Wicks, 2013; 

Surroca et al., 2013) 

GOV 26. O Conselho de Administração realiza 

pelo menos duas discussões anuais com os 

auditores externos? Sim 

Relacional 

Shareholder 

Estruturas e características 

da governança corporativa 

(Harrison & Wicks, 2013; 

Surroca et al., 2013) 

GOV 29. O Conselho de Administração se 

posiciona formalmente a respeito da declaração de 

independência dos auditores independentes? Sim 

Relacional 

Shareholder 

Estruturas e características 

da governança corporativa 

(Harrison & Wicks, 2013; 

Surroca et al., 2013) 

GOV 31. Existe Conselho Fiscal instalado? Sim Relacional 

Shareholder 

Estruturas e características 

da governança corporativa 

(Harrison & Wicks, 2013; 

Surroca et al., 2013) 

GOV 25. Existe Comitê de Auditoria formalmente 

estabelecido? Sim 
Relacional 

Shareholder 

Estruturas e características 

da governança corporativa 

(Harrison & Wicks, 2013; 

Surroca et al., 2013) 

GOV 4.  O Estatuto  Social  da  companhia 

estabelece  a  arbitragem  como  meio  exclusivo  

de solução de conflitos societários? Sim 

Relacional 
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Stakeholder Variável Questão ISE 
Tipo de 

Valor 

Shareholder 

Estruturas e características 

da governança corporativa 

(Harrison & Wicks, 2013; 

Surroca et al., 2013) 

ECO 1. Existe processo institucionalizado de 

planejamento estratégico no âmbito do Conselho 

de Administração e da Diretoria? Sim 

Relacional 

Shareholder 

Avaliação de desempenho 

dos executivos (Surroca et 

al., 2013) 

GOV 22. Há uma avaliação formal e no mínimo 

anual do desempenho do executivo principal pelo 

Conselho de Administração? Sim 

Relacional 

Shareholder 

Avaliação de desempenho 

dos executivos (Surroca et 

al., 2013) 

ECO 12. Existe sistema de gestão de desempenho 

baseado em indicadores vinculados ao 

planejamento estratégico? Sim 

Relacional 

Shareholder 

Retorno e risco (Tantalo & 

Priem, 2016; Harrison & 

Wicks, 2013) 

GOV 5. O Estatuto Social prevê com clareza que 

as bases econômico-financeiras para o recesso de 

acionistas, fechamento de capital ou a saída de um 

segmento de listagem da BM&FBOVESPA não 

sejam inferiores ao valor econômico? Sim 

Transacional 

Shareholder 

Retorno e risco (Tantalo & 

Priem, 2016; Harrison & 

Wicks, 2013) 

ECO 17. A companhia calcula o lucro econômico 

ou outras medidas de geração de valor econômico? 

Sim 

Transacional 

    Total 14 

 

 

 


